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الباقر )عليه ال�ض�م(:

ما تقوُل فيمن زاَر اأباك على خوف؟ قال:
 منه اهلُل يوَم الَفَزع االأكرب، وتلّقايو«

�سارة، ويقال له: ال َتَخف وال  املالئكة بالب
حَتَزن هذا يوُمك الذي فيه َفوُزك«
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اهتمت ال�سريعة الإ�سالمية املقد�سة اهتماما وا�سعا باجلانب الإ�سالحي يف عم�م مك�نات الأمة بدءا من الفرد 
مرورا بامل�س�ؤول ال�سغري و�س�ل اإىل اأعلى الهرم الجتماعي املتمثل باجلانب احلك�مي الذي تتجلى مهمته بت�سيري 

اأم�ر البالد والعباد يف خمتلف اجل�انب ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية والأخالقية وغريها.
وقد كان اجلانب ال�سالحي ال�سامل ه� الباعث الرئي�سي وراء نه�سة الإمام احل�سني عليه ال�سالم، حيث و�سل 
�سقف املفا�سد واجلرائم الأم�ية اىل اأوْجه يف زمن الطاغية يزيد بن معاوية، فاأ�سبحت الأمة الإ�سالمية �سعبا 
وعقيدة ومبادئا واأخالقا تعي�س حالة مزرية، واأ�سبح الإ�سالم قاب ق��سني اأو اأدنى من النهيار التام، مما حدا 

بالمام احل�سني عليه ال�سالم اأن ينطلق بحركته الإ�سالحية.
واملالحظ ب�سكل جلّي  اأن الإمام احل�سني عليه ال�سالم مل يجعل نه�سته ال�سالحية تت�سف باجلانب الع�سكري بل 
جعلها حركة اإ�سالحية �سلمية تنادي ب�سرورة التغيري يف ج�انب احلياة ال�سالمية التي اعرتاها الف�ساد، وب�سبب 
علمه امل�سبق اأن هذه النه�سة ومهما ات�سفت به من �سلمية �س�ف تقابل من اجلانب الآخر بالتنكيل، و�س�ف 
تتعر�س البالد الإ�سالمية بدءا مبدينة جّده امل�سطفى)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وانتهاء باآخر نقطة ي�سل 
اإليها امتداد تلك النه�سة، وبالتايل يك�ن هناك تدمري كبري يف املمتلكات العامة واخلا�سة وانتهاك للحرمات 

وغري ذلك مما قد يجره العمل الع�سكري.
اإن احلفاظ على املمتلكات العامة واخلا�سة وحفظ البالد من التعر�س اىل التخريب ه� اأحد املعايري الرئي�سية 
التي انتهجها المام احل�سني عليه ال�سالم يف نه�سته فاه يغادر املدينة املن�رة اول ومن ثم مكة املكرمة لكي 
تبقى بالد امل�سلمني ومقد�ساتها خا�سة اآمنة م�ستقرة، ول� مل يكن المام عليه ال�سالم مهتما بهذا اجلانب لبقي 

يف املدينة وجابه اجلي�س الأم�ي فيها دون مراعاة ملا �ستتعر�س اليه املدينة.
نعم.. اإن احلفاظ على املمتلكات العامة واخلا�سة كان ياأخذ عناية خا�سة واهتماما كبريا من قبل اأهل البيت 
)عليهم ال�سالم( كما نالحظ ذلك حتى عند القيام بعمل ع�سكري بحت، ومن بني ال�س�اهد الدالة على ذلك 
اأحداث معركة بدر الكربى ومن ثم معركة اأحد واخلندق وغريها، اإذ داأب ر�س�ل اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 

على اتخاذ التدابري املنا�سبة للحفاظ على تلك املمتلكات.
وبناء على هذا املطلب املهم يف ال�سريعة ال�سالمية ينبغي علينا الي�م جميعا اأّل نغفله حلظة واحدة وان ن�سعى 
اىل تطبيقه، وعدم الن�سياع وراء ال�سعارات املنادية اىل التخريب والتدمري بحجج واهية وحتت �سعارات زائفة 
واهداف رامية اىل ت�س�يه �س�رة اخللق ال�سالمي واملفاهيم ال�سالمية واظهارها باملظهر الالح�ساري، مما 

يتيح الفر�سة لالآخرين للت�سهري بقيم الإ�سالم وت�س�يهه ل�س�ر املدنّية اخلدمية العامة.
اإن عمليات التخريب والتدمري التي ينتهجها البع�س بحجة التعبري عن الراأي اأو لغر�س احل�س�ل على املديح 
من هذا اجلانب اأو ذاك اأو لغر�س التنفي�س عن ما يختلج النف�س من هم�م جتاه ال��سع القائم،اإمنا هي – 
يف حقيقتها- اإ�ساءة كبرية اىل الإ�سالم وامل�سلمني، وطعنة غادرة يف قلب الإ�سالم، لأنها ف�سال عما �ستلحقه 
باملمتلكات العامة واخلا�سة التي ينتفع منها امل�سلم�ن، فاإنها �ست�ؤدي اىل عرقلة م�سري الفكر ال�سالمي الذي 
راح ينت�سر يف كل انحاء العامل ب�سبب ما يحمله من عقائد خال�سة واخالقا �سامية، عرّب عنها تعاىل بق�له: )ُهَو 
 ن َكاُنواَمَة َواإ ك  َتاَب َواحل كَوُيَعّلُمُهُم ال م َوُيَزّكيه ه اآَيات م ه ُلو َعَلي َيت ُهم االأّمّينَي َر�ُسواًل ّمن يف َي َبَع اّلذ

( )اجلمعة:2( ني ّمب اَلل ي �سَ ُل َلف ن َقب م
اإن ال�سالح اأمر مطل�ب يف كل زمان ومكان، ولكن على طالبي ال�سالح احلقيقي ان ينتهج�ا ال�سبل ال�سحيحة 

يف املطالبة به، وهذا ما اأّكدته ودعت اليه املرجعيات الدينية املباركة وعلى 
راأ�سها املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العطمى ال�سيد علي احل�سيني 
ال�اعية  والنخب  اليه جميع اجلهات  ال�ارف( ودعت  ال�سي�ستاين )دام ظله 

ملعرفتها مبدى الأ�سرار التي �ستخلفها وهي ذاتها الهداف التي 
اىل  ال�ساع�ن  الأمة   اأعداء  لها  يخطط  التي  امل�ؤامرة  حتملها 

تدمري ح�سارتها فكرا وعقيدة وخلقا. 

3ربيع الأول  1432ه�
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العدد  - �سهر ربيع الثاين ه�

امتدت  والذي  ال�سالم  عليه  الع�سكري  احل�سن  الإمام  عا�سَر 
حياته ال�سريفة لثماين وع�سرين عامًا، عا�سَر ثالثة من خلفاء 
بني العبا�س. ورغم اأن ه�ؤلء قد ا�سرتك�ا جميعا يف اإيذاء الإمام 
وحما�سرتَه ومنعُه من الت�ا�سل مع الأتباع واملريدين واملحّبني اإل 
اأنه -�سالم اهلل عليه- انتهج طريقني، حاول بهما اأن ياأخذ دوره 
الطبيعي يف رعاية الأمة كاإمام مع�س�م من ناحية، والتمهيد 
لع�سر الغيبة يف خالفة ابنه الإمام املهدي املنتظر عجل اهلل 

تعاىل فرجه ال�سريف من ناحية اأخرى.
فقد عمَل اإمامنا على تثبيت الإميان والثقة يف اأو�ساط �سيعة اأهل 
البيت عليهم ال�سالم، عن طريق العتماد على ال�كالء، وت�زيع 
املهام عليهم وجعلهم حلقات ات�سال كف�ءة وم�ث�قة ونزيهة، 
ولهذا ال�سبب نرى اأن اغلب ما و�سلنا من اأحاديث وروايات عن 
الإمام الع�سكري عليه ال�سالم هي مكا�سفات وردود وو�سايا كان 

يبثها عن طريق ال�كالء. 
فيما يربز الطريق الآخر الذي انتهجه عليه ال�سالم يف التهميد 
لنقل �سيعة اأهل البيت من مرحلة احل�س�ر اإىل مرحلة الغيبة 
باأمر اهلل تعاىل،  ابنه الإمام املهدي الذي �سيخلفه  يف ع�سر 
الإمام  املرحلة ه� حفظ  تلك  الأبرز خالل  التحدي  كان  وقد 
املع�س�م، وحفظ �سيعته، وحفظ خّطهم الر�سايل من حماولت 
اأهل  لث�رة  املالئمة  الظروف  تتهّياأ  لكي  الإلغاء،  اأو  الطم�س 
البيت الرّبانية ويتم من خاللها حتقيق اأهداف الر�سالة الإلهية 
اخلالدة يف دولة العدالة الإن�سانية املنتَظرة لأهل البيت عليهم 

ال�سالم.
بهذه الطريقة عمل الإمام احل�سن الع�سكري على تهيئة �سيعته 
مع  يتالءم  وا�ستعداد  ثابتة  مبفاهيم  الغيبة  ع�سر  لي�ستقبل�ا 
مقت�سيات الإميان باهلل وبر�س�له وبالأئمة وبق�سية الإمام املهدي 
عليه ال�سالم، التي ُكتب لها اأن تك�ن الطريق ال�حيد لتخلي�س 
العامل من براثن ال�ستغالل والإحلاد وهيمنة احل�سارة املادية.

ومن هنا نتعرف على اختالف مهام اأئمة اأهل البيت �سالم اهلل 
والظروف  عليهم  مّرت  التي  احلقب  اختالف  بح�سب  عليهم 
التي اأحاطت بهم، مع اأنهم ي�سرتك�ن جميعا بت�ارث عل�م النب�ة 

وتعاليم الإمامة واخلالفة على امل�سلمني. 
التي  ولدته  ذكرى  يف  الع�سكري  احل�سن  اإمامنا  على  ف�سالٌم 
ُيبعث  وي�م  ا�سُت�سهد  ي�م  عليه  و�سالٌم  الأيام  هذه  ت�سادف 

حيا...

 االإمام الع�سكري
وع�سر الغيبة




مدير التحرير

حلرّية 
يف كرب�ء

�سعيد بن جبري
كلمة حق عند  �ضلطان جائر

�سناعة اللحوم والدواجن
امل�ضروعّية  واملحاذير





ال�سيعي  ال�قف  دي�ان  رئي�س  احليدري  �سالح  ال�سيد  �سماحة  برعاية 
احتفالية  للدي�ان  التابعة  ال�سالم(  )عليه  الكاظم  الإمام  كلية  نظمت 
يف  الحتفالت  قاعة  رحاب  يف  ال�سريف  النب�ي  امل�لد  مبنا�سبة  كبرية 

الكلية  .
 واأو�سح م�سدر اإعالمي بالكلية ان احلفل اأقيم بح�س�ر �سماحة ال�سيد 
�سالح احليدري رئي�س دي�ان ال�قف ال�سيعي  وح�سد كبري من الأ�ساتذة 

والطلبة وم�ظفي الكلية و�سخ�سيات دينية واجتماعية معروفة .
واأ�ساف ان احلفل افتتح  بتالوة مباركة من الذكر احلكيم تلتها كلمة 
للعامل الإ�سالمي  التهاين  والتربيكات  التي قدم فيها  ال�سيد احليدري 

وال�سعب العراقي  واحلا�سرين بهذه املنا�سبة ال�سعيدة.
 كما  تناول املعاين الكبرية التي حتملها منا�سبة امل�لد النب�ي ال�سريف 

التي ج�سدها  الإ�سالم  وتعاليم  قيم  على  املحافظة  �سرورة  اىل   ودعا 
الر�س�ل الكرمي)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وعدم جتاهلها لأنها معيار 

النجاح يف الدنيا والآخرة .
من جهته اأ�سار الدكت�ر ر�سيد عبد احلمريي عميد كلية الإمام الكاظم 
التي  الكبرية  والأخالقية  العلمية  الث�رة  كلمته اىل  ال�سالم( يف  )عليه 
والتي  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  حممد  الأعظم  الر�س�ل  قادها 
اأ�س�ست مبادئ العدالة وامل�ساواة والأخّ�ة احلقيقية داعيا اىل التم�سك 
الكائنات امل�سطفى )�سلى  �سيد  به  الذي جاء  النهج  وال�ستمرار على 
اهلل عليه واآله و�سلم(، وبعدها القى عدد من ال�سعراء ق�سائد جميلة 
ج�ّسدت دور النبي املختار )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( واألهبت م�ساعر 

احل�س�ر الكبري الذي �سهد احلفل .

• دائرة العالقات والإعالم الإ�سالمي

رئا�سة   تنعي  واحلزن  الأ�سى  من  مبزيد 
الربوف�س�ر  الفقيد  ال�سيعي  ال�قف  دي�ان 
الدكت�ر املهند�س حممد علي ال�سهر�ستاين 
املعمارية  الت�ساميم  جمال  يف  املخت�س 
وتنفيذها للمراقد الدينية ال�سريفة وتط�ير 
العتبات املقد�سة يف داخل العراق وخارجه، 
ن�ساأل اهلل �سبحانه وتعاىل ان يتغمد الفقيد 
ب�ا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم 

اأهله وحمبيه ال�سرب وال�سل�ان .

الوقف ال�سيعي
 ينعي الربوف�سور حممد 

علي ال�سهر�ستاين

كلّية االإمام الكام  حتتفل باملولد 
النبوي ال�سريف

يعّد الدكت�ر حممد علي ال�سهر�ستاين �سيخ العمارة الإ�سالمية ومن عمالقة الهند�سة العراقية، وقد 
�سارك يف اإعادة اإعمار العتبة الع�سكرية املقد�سة بعد التفجري الإرهابي عام 2006. وكذلك �سارك يف 

اإعمار العتبة احل�سينية والكاظمية املقد�ستني.
للتعليم الأهلي يف بريطانيا با�سم )اجلامعة الإ�سالمية  اأ�س�س م�سروعا رياديًا  وكان قبل ذلك قد 
العاملية(. حيث اأن�ساأت مراكز بح�ث لها يف خمتلف البلدان العربية والإ�سالمية. واأقامت بروت�ك�لت 

تعاون مع العديد من املعاهد العلمية.
وال�سيد ال�سهر�ستاين من امل�ؤ�س�سني ملهرجانات الغدير الكربى التي عقدت يف بريطانيا عام 1990. 

وله اجنازات هند�سية مهمة وخدمات كبرية يف العراق وال�سع�دية وبريطانيا ومدينة م�سهد باإيران.
وحتت�سن العتبة احل�سينية املقد�سة واحدا من اأهم امل�ساريع التي نفذت خالل ال�سن�ات املا�سية، وه� 

م�سروع ت�سقيف ال�سحن احل�سيني ال�سريف، الذي اأ�سرف عليه ال�سيد ال�سهر�ستاين.

ال�سهر�ستاين يف �سطور
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اأبواب الدخول الأروقة احلرم العَلوي.. رمز لل�سمو احليدري

•  عالء املرعبي 

العل�ي  احل��رم  اأروق���ة  تخرج من 
الأوىل  اأب��������اب،  ���س��ت��ة  امل��ط��ه��ر 
و�سط  يف  ت��ق��ع  ال��ت��ي  الرئي�سية 
وباب  الكبري،  الذهبي  الإي�����ان 

ف�سيان  واثنان  احللي،  العالمة  مرقد  ذهبي عرب 
الط��سي  ال�سيخ  ب��اب  يقابل  احدهما  متقابالن 

والآخر يقابل باب القبلة وي�سمى باب املراد.
وهناك بابان اآخران متقابالن اأي�سًا يف بداية ونهاية 
الرواق الغربي للحرم الطاهر، ال�سمايل منهما الذي 
يقع على ميني اإي�ان العلماء ي�سمى مبدخل الفا�سل 
ال�سربياين، واجلن�بي والذي يقع على �سمال اإي�ان 

امليزاب الذهبي ي�سمى مبدخل اأم البنني.
الرئي�س  الدخ�ل  )ب��اب  الذهبي  للباب  وبالن�سبة 
لأروقة احلرم الَعَل�ي( فه� ل�حة فنية متكاملة. قام 
النجارة  اأ�ستاذا فن  باجناز اجلزء اخل�سبي منها 
احللي  املرعبي  كرمي  ال�سيد  احل�سيب  العراق:  يف 

واحلاج ح�سن اليزدي.
اآلف وخم�سمائة  الباب ثالثة  ُانفق على هذه  وقد 
مثقال من الذهب اخلال�س، وخم�س�ن األف مثقال 
من الف�سة، وقام بال�سياغة اأمهر واأ�سهر اأ�ساتذة 
فن ال�سياغة يف اإيران. فيما ُر�سد له مبلغ ع�سرون 
الف دينار عراقي وا�ستمر العمل به ثالث �سنني، وقد 

ُن�سَب �سباح الثامن من �سعبان �سنة )1373ه�(.
اأما باب مرقد العالمة احللي فه� يقع يف منطقة 
)الطارمة( قرب املئذنة ال�سمالية، ويبلغ ارتفاعه 

ح�ايل)280م( وعر�سه )2م(، وقد فتح على ممر 
فيه مرقد العالمة احللي يف�سي اإىل رواق احلرم، 

وقد قام به فتح اهلل الأيرواين �سنة )1373ه�(.
الذهبية(  )ال��ب��اب  اجلن�بية  املئذنة  جنب  واإىل 
الأخرى، التي ت�سبه باب العالمة احللي ب�سكل كبري، 
وهي باب مرقد املقد�س الردبيلي، وهي ل تف�سي 

اإىل رواق احلرم الَعَل�ي. 
ومن ثَم )باب الف�سة( املطلة على باب القبلة )باب 
�سنة)1341ه�(، ويقع  املراد(، ون�سب هذا الباب 
�سمن رواق احلرم الَعَل�ي املطهر يف اجلهة املقابلة 
لباب القبلة يف ال�سحن ال�سريف. وهذا الباب من 
الأب�اب الثمينة حيث حّلي فيما بعد بالذهب، يبلغ 
ارتفاعه)3،38م( وعر�سه)2،10م(، وُعرف با�سم 
باب املراد ن�سبة اإىل ال�سلطان العثماين مراد، فقد 
افتتح اأثناء زيارته للمرقد الطاهر وكان قبل ذلك 

مغلقاً.
الباب مب�سافة ت�جد  وعلى ي�سار الداخل من هذا 
باب من اخل�سب حلجرة يف الرواق تطل ب�سباكها 
اخل�سب  م��ن  م�سن�عة  ال�سريف،  ال�سحن  على 

ال�ساج الهندُي نق�ست بالنق��س النباتية البارزة.
من  اآخ��ر  ب��اب  يقع  الباب  ه��ذا  من  م�سافة  وعلى 

اخل�����س��ب حل��ج��رة ���س��غ��رية جدًا 
�سمن الرواق تطل ب�سباكها على 

اإي�ان مقربة احلب�بي.
اأم��ا )ب��اب الف�سة( الآخ��ر فيقع 
الط��سي  ال�سيخ  باب  ويقابل  ال�سمايل،  ال��رواق  يف 
تقريبًا، يبلغ ارتفاعه)3،38م( وعر�سه)2م(، وقد 
 �� �سياغته يف العراق ون�سب عام )1354ه���  متت 

1936م(.
وعلى ميني الداخل من باب الف�سة هذا يقع على 
الرواق  يف  حلجرة  اخل�سب  من  باب  منه،  مقربة 
على  كتب  ال�سريف  ال�سحن  على  ب�سباكها  تطل 
م�سراعه الأمين )باين هذا الباب الرفيع( وُكِتب 
على م�سراعه الأي�سر )ابن اأحمد حممد ربيع �سنة 

.)1199
باب احلجرة  يقع  املتقدم  الباب  وعلى مقربة من 
ال�سريف مقابل  ال�سحن  ب�سباكها على  تطل  التي 

مقربة ال�سيد �سرف الدين العاملي )قد�س �سره(.
اإن ه���ذه الأب������اب كانت  ب��ال��ذك��ر  وم���ن اجل��دي��ر 
اأخفيت معاملها احلقيقية، وقد ذكر  م�سب�غة قد 
اأنه  ال�سابق  الأوق��اف  مدير  عبا�س  جابر  الأ�ستاذ 
بعد تنظيفها ومعاجلتها تبنَي اأنها منق��سة ومطّعمة 

بالذهب واملينا. 

تعّد االأبواب يف املراقد املقد�سة من املظاهر املهمة يف العمارة 
اال�سالمية ا�سافة اىل دورها الكبري يف ت�سهيل عملية دخول 

وخروج الزائرين من تلك املراقد
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• هيئة التحرير

 متحف االإمام احل�سني من�سدا يف حفل افتتا با�سم الكربالئي احلاج
ال�سيد )عالء �سياء  ال�سالم-  الإم��ام احل�سني -عليه  اأعلن م�س�ؤول متحف 
املتحف  افتتاح  حفل  يف  �سي�سارك  الكربالئي(  )با�سم  املن�سد  ان  الدين( 

بق�سيدة ذات عالقة بهذا احلدث املهم .
وقال "مت التفاق مع الرادود احلاج با�سم الكربالئي على ا�سرتاكه يف حفل 

افتتاح متحف الإمام احل�سني عليه ال�سالم بق�سيدة تك�ن معرّبة عن هذا 
هذه  تنفيذ  يف  الكبري  تعاونه  اأب��دى  الكربالئي  وان  واملهم،  الكبري  احل��دث 
الفكرة بات�ساله مع جمم�عة من ال�سعراء املتميزين لإع��داد ق�سيدة تليق 
ل  بهذه املنا�سبة ويك�ن لها وقع م�ؤّثر من الناحية التاريخية والثقافية، وقد ف�سّ

احلاج با�سم اأن تك�ن الق�سيدة من ال�سعر الف�سيح ".
اأحتفنا  قد  الكاظمي(  جناح  ال�ساعر)مهدي  ان  الدين(  )�سياء  واأ�ساف 
بق�سيدة رائعة تتحدث عن الإمام احل�سني -عليه ال�سالم- وعالقته بالتاأريخ 
وهي الآن  �سدد الدرا�سة من الناحية ال�س�تية والإخراجية، وان املتحف قد 
اأعّد بدوره كّل الإمكانيات لإجناح هذا امل�سروع املهم حيث تعترب هذه البادرة 
مميزة وخ�س��سًا يف مثل هذه املنا�سبات وعلى النطاق العاملي، وقد مّت دع�ة 

اأكرث من خمرج ل��سع درا�سة اأّولية ح�ل تنفيذ هذه امل�ساركة".

مديرو  نواحي حمافظات الو�سط واجلنوب  
يتعاهدون بالعتبة احل�ضينّية خلدمة املواطن

ال��سط  ن���اح��ي حم��اف��ظ��ات  م��دي��ري  م��ن  وف��د  زار 
اأمينها  ملتقيا  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  واجلن�ب 
اجتماع  بعد  الكربالئي،  املهدي  عبد  ال�سيخ  العام 
القان�ن  ملناق�سة  املقد�سة  لهم يف  حمافظة كربالء 
والذي  باإقليم  املرتبطة  غري  باملحافظات  اخلا�س 
من  الكثري  م���اده  بع�س  ي�س�ب  باأنه  اغلبهم  و�سفه 
الغم��س والبهام، لذا قرر ه�ؤلء القائمني على اإدارة 
الن�احي ان يجتمع�ا حتت قبة المام احل�سني )عليه 

ال�سالم( ويتعاهدوا خلدمة امل�اطن العراقي.
وذكر �سماحة ال�سيخ الكربالئي يف ح�اره مع ال�فد : 
ان و�س�ل الكثري من الخ�ة امل�س�ؤولني مّت عن طريق 
العراقي  ال�سعب  اآمال  ان  النتخاب وهذا دليل على 
بذل  طريق  عن  لتحقيقها  عاتقهم  على  و�سعت  قد 

مايف و�سعهم من اأجل تقدمي اخلدمات لل�سعب.
البلد  جت��اه  وطنية  م�س�ؤولية  اأول  علينا  واأ���س��اف: 
لننا ن�ساأنا به وتربينا على اأر�سه ونحن بحاجة اىل 
ا�ست�سعار امل�س�ؤولية جتاه بلدنا و�سعبنا وجتاه العملية 
اإىل  بحاجة  فهي  نعي�سها  مثلما  ذاتها   ال�سيا�سية 
تدعيم  كي يبقى النهج ال�سيا�سي ال�سحيح ه� الذي 
واآمالهم،  طم�حاتهم  حتقيق  يف  امل�اطن�ن  به  يثق 
يف  ي�ست�سعر  ان  منا  واح��د  كل  على  ينبغي  وبالتايل 
ترتبت  التي  امل�س�ؤولية  ان  يت�س�ر  البع�س  ان  داخله 

المر  ولكن  فقط  اإداري��ة  م�س�ؤولية  هي  عاتقه  على 
اننا  حيث  �سرعية  م�س�ؤولية  علينا  لن  كذلك  لي�س 
�سنحا�سب ي�م القيامة على اأعمالنا فيجب علينا ان 
وطاقات  جهد  من  و�سعنا  مايف  ونبذل  بها  ن�ست�سعر 
وامكانيات ونحاول ان ن�ظف ما لدينا من امكانيات 
يف �سبيل تقدمي اخلدمات للم�اطنني ون�سعر ان هذه 
اخلدمة واجب علينا ولي�ست منة او ف�سال منا على 

امل�اطنني.
وتابع قائال: نحتاج ان ن�ستعني باهلل تعاىل لداء هذه 
امل�س�ؤولية كي يعيننا اهلل �سبحانه وتعاىل على تقدمي 
اخلدمة لننا كب�سر نحتاج ان نطلب من اهلل تعاىل 
يعيننا  كي  وندع�ه  امل�سرفة  الأماكن  يف  وخ�س��سا 
وي�سدد خطانا يف  والث�اب  الأجر  �سبيل حت�سيل  يف 
عباديا  عملنا  �سيك�ن  وبهذا  العمال  �سداد  �سبيل 

النجاح  لنا  ويكتب  للخدمة  حبا  لنا  ه��ذا  و�سي�لد 
والت�فيق وال�سم�د وال�سرب جتاه امل�ساعب.

من جانبه قال )حممد رزاق( مدير ناحية الدغارة، 
ونعقد  اإداري���ة  وح��دات  كروؤ�ساء  نلتقي  ان  ارتاأينا 
�سيعقد  مل�ؤمتر  التح�سري  مبثابة  ه�  اأوليا  اجتماعا 
يف بغداد من اأجل و�سع الت��سيات مبا يخ�ّس تعديل 
اأجل  من  باإقليم  املنتظمة  غري  املحافظات  قان�ن 

معاجلة وتق�مي ال�اقع الذي  لزلنا نعاين منه.
م�سروع  ناحية  م��دي��ر  ال�����س��ع��دي(  )ع��ل��ي  وا���س��اف 
امل�سيب الكبري، ان مدير الناحية ه� اأول را�س الهرم 
التنفيذي وه� بتما�س مبا�سر مع امل�اطن، ان قان�ن 
ل�سنة  )رق���م12  باقليم  املنتظمة  غري  املحافظات 
اأهمل هذه  اأعّد ب�س�رة م�ستعجلة ولال�سف   )8002
الناحية  ملدير  ب�سيطة  اإ�سارة  فيه  حيث  ال�سريحة، 
الناحية  القائمقام وهناك ف�سل كبري بني مدير  او 
وكذلك  عاتقه  على  امل��ل��ق��اة  وامل��ه��ام  و�سالحياته 

حق�قه .
مبينا ان عدد مدراء الن�احي يف العراق ي�سل اىل 
يف  الخ����ان  ال�سديد  ولال�سف  ناحية  مدير   300
والكل  بعملنا  ي�سعرون  ل  الن  لغاية  الن�اب  جمل�س 
مطل�ب  املقابل  ويف  ال�سخ�سية  منافعه  عن  يبحث 

منا اخلدمات التي تقدم للم�اطن.

8 ربيع الأول  1432ه�



ال�سيد )حممد علي  العظمى  اية اهلل  �سّيعت مدينة كربالء املقد�سة جثمان املرح�م 
 52 امل�افق  الأول 2341  ربيع  ي�م اجلمعة )12  ربه  ج���ار  اىل  انتقل  ال��ذي  احلكيم( 
�سباطفرباير 1102(، وه� والد املرجع الكبري �سماحة اية اهلل العظمى ال�سيد )حممد 

�سعيد احلكيم(.
وكان يف مقدمة امل�سيعني ممثال املرجعية الدينية العليا �سماحة ال�سيد احمد ال�سايف - 
الأمني العام للعتبة العبا�سية املقد�سة - و�سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي - الأمني 
العام للعتبة احل�سينية املقد�سة - اإ�سافة اىل عدد كبري من العلماء وطلبة العل�م الدينية 

وجمع غفري من امل�اطنني. 
وقد طاف امل�سّيع�ن بجنازة ال�سيد احلكيم - قد�س �سره- ح�ل مرقدي المام احل�سني 

واأخيه العبا�س عليهما ال�سالم .

العتبة احل�سينية املقد�سة ت�سارك يف 
ت�سييع اآية اهلل العظمى ال�سيد حممد 

قّد�س �سر علي احلكيم
ه� ال�سيد حممد علي بن ال�سيد اأحمد احلكيم. ولد عام )9231 ه�(.

عامِل جليل جمتهد كبري، من اأ�ساتذة البحث اخلارج يف الفقه والأ�س�ل، ومن اأئمة 
اجلماعة يف النجف الأ�سرف، كثري الت�ا�سع واملروءة م�ؤثر على نف�سه جمد يف عمله 
م��سع اعتماد الطبقات كافة، ورع �سالح تقي، وقد ا�ستهر ب�سفات رفيعة واآداب 

�سامية، لي�س يف حياته اأي ت�سّنع اأو تكّلف اأو رياء اأو جماملة.
تتلمذ على الإمام احلكيم)قد�س �سره( واآية اهلل املريزا ال�سيد ح�سن البجن�ردي)قد�س 
اآية اهلل  �سره( واآية اهلل ال�سيخ عبد احل�سني احللي)قد�س �سره(، كما ح�سر لدى 

املحقق ال�سيخ حممد ح�سني الأ�سفهاين)قد�س �سره( بح�ثه يف اأ�س�ل الفقه.
ترّب�ا يف در�سه  الذين  والأفا�سل  العلماء  بالكثري من  املباركة  العلمية  رفد احل�زة 
وح�زته حيث كان يهتّم كثريًا برتبيتهم الإميانية والأخالقية م�سافًا اإىل الهتمام 

العلمي.
متيز بنظر ثاقب ودقة التقييم لالأحداث واملتغريات والظ�اهر الجتماعية، وكذلك 

اهتمامه البالغ بتثبيت خط اآل البيت )عليهم ال�سالم( ونهجهم وثقافتهم.
كان من اأركان مرجعية الإمام الراحل ال�سيد احلكيم )قد�س �سره( وقد اأوفده مع 
احلجة ال�سيخ حممد الر�ستي )قد�س �سره( اإىل باك�ستان ممثاًل عنه عام )5831 ه� ( 

حلل النزاع الدائر بني جماعتني هناك.
له ت�سّلع بعلم الهيئة والهند�سة والريا�سيات، حتى عرف بذلك يف اأو�ساط علماء 
النجف، وقد كّلفه املرجع الراحل ال�سيد احلكيم )قد�س �سره( بكتابة ق�سمة امل�اريث 
وفقًا لق�اعد الريا�سيات احلديثة، وه� الذي حّدد بدقة جهة القبلة يف حرم الإمام 

اأمري امل�ؤمنني)عليه ال�سالم(.
اأولده : ال�سيد حممد �سعيد )مرجع التقليد الكبري دام ظله(، ال�سيد حممد تقي، 

ال�سيد عبد الرزاق، ال�سيد حممد ح�سن، ال�سيد حممد �سالح.
من م�ؤلفاته: بحث يف القبلة، بحث يف الدرهم والدينار ال�سالمي، ق�سمة امل�اريث طبق 
الريا�سيات احلديثة، بحث ح�ل ال�ساعة الزوالية، تقريرات در�س اأ�ستاذه يف الأ�س�ل 
ال�سيخ حممد ح�سني الأ�سفهاين )قد�س �سره(، تقريرات در�س الإمام احلكيم)قد�س 

�سره( يف الفقه، تعليقة على كفاية الأ�س�ل ، حا�سية على فرائد الأ�س�ل )الر�سائل(.

  �سّيعت مدينة كربالء وجماهريها �سيخ العمارة الإ�سالمية الدكت�ر ال�سيد حممد 
علي ال�سهر�ستاين اىل مث�اه الأخري داخل احلرم احل�سيني الطاهر 

راأ�سهم ممثل املرجعية  امل�ؤمنني كان على  الت�سييع  جمع غفري من  و�سارك يف 
الدينية يف كربالء املقد�سة �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي ونائب رئي�س 

ال�زراء ل�س�ؤون الطاقة الدكت�ر ح�سني ال�سهر�ستاين.  
)اف�سل  ال�سيد  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العام  الم��ني  نائب  ق��ال  جانبه  من 
ال�سامي(: ان العراق فقد واحدا من اأهم ال�سخ�سيات الهند�سية يف العامل وكانت 
وبريطانيا  وال�سع�دية  العراق  يف  كبرية  وخدمات  مهمة  هند�سية  اإجن��ازات  له 

واإيران. 
دعم  يف  �ساهم  ال��ذي  الأول  الرعيل  من  ال�سهر�ستاين  يعّد   : ال�سامي  وا�ساف 
النتفا�سة  دع��م  يف  م�سرف  دور  له  ك��ان  وكذلك  النجف  يف  الدينية  املرجعية 
ال�سعبانية من خالل العمل على ا�ستنها�س منظمات حق�ق الإن�سان والآثار حلفظ 
العتبات املقد�سة من همجية النظام امل باد واخلراب الذي كان ي�سعى النظام 

لإحالله بها" . 
وذكر ال�سامي: ان الفقيد واإكراما جله�ده اخلا�سة يف خدمة العتبات املقد�سة يف 
العراق قفد مت اخذ امل�افقات القان�نية ومت دفنه بج�ار جّده الإمام احل�سني عليه 

ال�سالم يف اإحدى القاعات داخل ال�سحن ال�سريف " 

رحيل  �سيخ العمارة االإ�سالمية  

نبذة عن الفقيد
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ال�سياحية  املحطات  م��ن  الكثري  حت��وي 
خم�س�سة  اأماكن  اأجمع  العامل  يف  املهمة 
والوفود  ال�سخ�سيات  بع�س  ال�ست�سافة 
منها  كثرية  الأغرا�س  بهم  واللقاء  املهمة 
االطالع  اأو  الر�سمية  الت�سريحات  اأخذ 
على بع�س امل�ستجدات اأو االحتفاء بتلك 
االأم��ور، وت�سمى  ال�سخ�سيات وغريها من 
تلك االأماكن باأ�سماء خمتلفة يكاد يكون 

.دار ال�سيافة اأغلبها ا�سم
والعتبة احل�سينية املقّد�سة ملا تتمتع به من تنّ�ع 
ال�ف�د وال�سخ�سيات الر�سمية الدينية وال�سيا�سية 
والع�سائرّية  الر�سمية  وال���ف���د  والجتماعية 
واملناطقّية واملهنية التي تزورها على مدار ال�سنة 
اأ�سبح من ال�سروري لها اأن يك�ن فيها دار من 
هذا الن�ع، مما حدا باإدارة العتبة املقد�سة اإىل 
ا�ستحداث هذه الدار وت�سميتها بال�سم امل�سه�ر 

ذاته وه� )دار ال�سيافة(.
وامل��راح��ل  ال����دار  ه���ذه  اإن�����س��اء  تفا�سيل  وع���ن 
�سعبة  م�س�ؤول  حّدثنا  بها  مرت  التي  التاريخية 
الت�سريفات يف العتبة احل�سينية املقد�سة احلاج 
م�سلم عبا�س �سكبان قائال: اإن الدار كان ا�سمها 
فار�سية  كلمة  وه��ي  )الكليدارية(  ال�سابق  يف 
با�سمها  ت�سميتها  مت  وق��د  املفتاح،  خ��ازن  تعني 
النظام  �سق�ط  بعد  ال�سيافة(  )دار  اجلديد 

من  املقد�سة  العتبة  اإدارة  زمام  وت�سّلم  ال�سابق 
قبل الأمانة العامة، لتمار�س الدار مهامها التي 
ال�سي�ف  با�ستقبال  ال�سم  اليها م�سم�ن  ي�سري 
الر�سمية  وال�ف�د  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  من 
العراقية  امل��دن  خمتلف  من  وامل�اكب  والهيئات 

والعربية.
بالإ�سافة  ال�سيافة:  دار  اأن  اإىل  �سكبان  واأ�سار 
اإىل مهامها الرئي�سية املتمثلة با�ستقبال ال�سي�ف 
عليه  احل�سني  الإم��ام  لزيارة  القادمني  املهمني 
التي  ال��ل��ق��اءات  بع�س  حتت�سن  فاإنها  ال�سالم 
يجريها المني العام للعتبة املقد�سة �سماحة ال�سيخ 
عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( مع امل�ؤ�س�سات 
الثقافية والجتماعية والدبية واملدار�س الدينية 
والهيئات الإن�سانية واملهنية وغريها اأثناء قيامها 

بزيارة العتبة املقد�سة .
للعتبة  العام  واأ�ساف: كما يق�م �سماحة الأمني 
امل�ّقر  العتبة  اإدارة  املقد�سة وجمل�س  احل�سينية 
با�ستقبال املهنئني يف الأعياد وبع�س املنا�سبات 
منت�سبي  املهنئ�ن من  كان  �س�اء  املهمة  الدينية 
العتبة او غريها، ف�سال عن احت�سان الدار عددا 
المني  �سماحة  يجريها  التي  الجتماعات  من 
التابعة  ال�حدات  اأو  ال�ُسعب  مع  نائبه  اأو  العام 
للعتبة املقد�سة ملناق�سة بع�س تفا�سيل اأعمال تلك 
ال�سعب لغر�س التق�مي والتط�ير خدمة للزائرين، 

كما يح�سل اأحيانا اأن تقام فيها بع�س امل�ؤمترات 
ال�سحفية �س�اء مع امل�س�ؤولني يف العتبة املقّد�سة 
لزيارة  قدومهم  اأثناء  الدولة  يف  امل�س�ؤولني  اأو 

الإمام احل�سني عليه ال�سالم.
واأملح �سكبان اإىل اإقامة الدار منا�سبات خا�سة 
دار  اإن  قائال:  الدينية  املنا�سبات  بع�س  يف  بها 
ال�سيافة يف بع�س املنا�سبات املهمة التي ي�سادف 
فيها ذكرى ا�ست�سهاد اأحد اأئمة اأهل البيت عليهم 
م�س�ؤول�   يح�سره  ع��زاء  جمل�س  تقيم  ال�سالم 
اإدراة العتبة املقد�سة وعدد من م�س�ؤويل ال�سعب 
وبع�س  فيها،  العاملني  واملنت�سبني  وامل�ظفني 

�سي�ف العتبة.
لها  مبا  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  ان 
البيت  اأه��ل  اأت��ب��اع  نفو�س  يف  اأهمية  من 
كبريا  م�سيفا  جعلتها   ال�سالم عليهم 
لزوار املوىل اأبي عبد اهلل احل�سني عليه 
ال�سالم ي�ستقبل امل�سلمني �سواء من اأتباع 
اأهل البيت عليهم ال�سالم اأو غريهم دون 
ييز اأو تف�سيل فاالأمانة العامة للعتبة 
لزيارة  القادمني  ك��ّل  اأن  ت��رى  املقد�سة 
يحظى  اأن  وينبغي  كرامة  لهم  العتبة 
وح�سن   والتكر باحلفاوة  القادمون 
اال�ستقبال اإدامة للوّد واملحبة والتوا�سل 

بني االأخوة امل�سلمني كافة.

دار ال�سيافة يف العتبة احل�سينّية املقّد�سة
بن الأم�س  واليوم 

• ف�سل ال�سريفي
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وفد اأ�سباين واآخر تايواين يزوران 
العتبة الكامّية املقّد�سة 

• فتحي الربيعي

للعتبة  العام  الأمني  لل�سيد  ال�سحية �سهادة تقديرية  للعل�م  الكندي  املعهد  منح 
الكاظمية تثمينًا للجه�د املخل�سه وامل�ساعي احلثيثة التي يبذلها ال�ستاذ احلاج 
فا�سل النباري المني العام للعتبة الكاظمية املقّد�سة يف تط�ير وخدمة العتبة 

املقّد�سة، وت�فري الج�اء املنا�سبة لزائري الإمامني اجل�ادين عليهما ال�سالم.
وجاءت هذه اخلط�ة لتبارك وت�سّجع اجله�د الكبرية، والتط�رات  امللح�ظة التي 
ي�سهدها ال�سحن الكاظمي ال�سريف من اجنازات يف امل�ساريع العمرانية واخلدمية 
والثقافية، ودعمه واهتمامه للبح�ث العلمية والفكرية والإ�سالمية يف ن�سر ال�عي 
الجتماعية  التنمية  على  حتث  والتي  ال�سالم،  عليهم  البيت  اأهل  لفكر  الثقايف 

وامل�ارد الب�سرية خدمة لل�سالم والإن�سانية ملا متثله  من مظاهر التمدن والرقي 
الجتماعي، وقام بتكرميه الأ�ستاذ الربوفي�س�ر عبد الكرمي ح�سني �سهر الكعبي 
مدير املعهد الكندي للعل�م ال�سحية، يف مدينة ت�رينت� الكندية، وقد حتدث بدوره 
قائاًل : مبارك عليكم هذه اجله�د والطاقات املخل�سة يف ن�سر روح التاآخي وال�سالم 
واملحبة والدفاع عن حق�ق الإن�سان ون�سّد على اأياديكم يف الت�ا�سل وامل�سي قدمًا يف 
ن�سر املعرفة والبح�ث العلمية لإحياء تراث وفكر ومبادئ اأهل البيت عليهم ال�سالم 
والتنمية  التثقيف  جمال  يف  لالرتقاء  املقد�س  املكان  هذا  يف  دوركم  خالل  من 

الجتماعية.

قام ال�سيد �سنتياغ� بدرا�س رئي�س الق�ساة الأ�سبان 
وال�فد املرافق له بزيارة الإمامني اجل�ادين عليهما 
ال�سالم وبعد اأداء مرا�سيم الزيارة، حل ال�فد �سيفًا 
عزيزًا على الأمانة العامة للعتبة الكاظمية املقد�سة،

وكان يف ا�ستقبال ال�فد احلاج فا�سل النباري الأمني 
العام للعتبة وعدد من اأع�ساء جمل�س اإدارة العتبة.

 ورحب ال�سيد الأمني يف بداية اللقاء بال�فد ال�سيف 

املقد�س  املكان  هذا  اأهمية  معه  م��سحا يف حديثه 
لالإ�سعاع  م�سدرًا  باعتباره  امل�سلمني  جميع  عند 
يف  املرم�قة  واملكانة  لالأمة  والعقائدي  الفكري 
نف��سهم، كما قدم لل�فد �سرحًا م�جزًا عن مراحل 

التط�ير والت��سيع احلا�سل فيه.
الزائر بج�لة ميدانية يف رحاب  ال�فد   بعدها قام 
ال�سحن الكاظمي ال�سريف، اطلَع من خاللها على 

م�ست�ى الإعمار واخلدمات املقدمة للزائرين.
العينية من  الهدايا  لهم  الزيارة  قدمت  ويف ختام 

بركات الإمامني اجل�ادين عليهما ال�سالم.
تاي�ان،  دولة  من  وفد  ت�سرف  نف�سه  ال�سياق  ويف 
وبعد  ال�سالم  عليهما  اجل�ادين  الإمامني  بزيارة 
اأداء مرا�سيم الزيارة، حل ال�فد �سيفًا على الأمانة 
العامة للعتبة الكاظمية املقد�سة يف م�سيف اجل�ادين 

عليهما ال�سالم،
ثم ت�جه اإىل �سعبة النق�س والزخرفة، حيث اطلع�ا 
على اأهم ل�حات العتبة املعربة عن الأ�سالة والرتاث 
ويف  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  لئمة  الإ�سالمي 
ختام الزيارة ودع ال�فد الزائر مبثل ماا�ستقبل وقد 
عربوا عن �سكرهم وامتنانهم على ح�سن ال�سيافة 

وال�ستقبال.

حفل تكر لالأمني العام للعتبة الكامية املقّد�سة
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• ح�سني الرفيعي   

 ت�ا�سل الك�ادر الفنية والهند�سية العراقية العمل
 على اأجناز بناء احلرم اجلديد ذو الطابقني
 �سمال احلرم القدمي واملال�سق له، يف اإطار

 اأعمال ت��سعة حرم المامني الع�سكريني عليهما
 ال�سالم �سمن م�سروع اإعمار وتط�ير العتبة

 الع�سكرية املقد�سة، الذي تق�م به )اللجنة الفنية
  لإعادة اإعمار الرو�سة الع�سكرية ال�سريفة(.

 جاء ذلك على ل�سان م�س�ؤول م�سروع الت��سعة
 املذك�ر وممثل اللجنة املذك�رة عن وزارة الدولة

 لل�سياحة والآثار املهند�س ح�سني علي حممد
 مبينا اأنه " كجزء من

 ت��سعة العتبة املقد�سة،
 وا�سلنا العمل بت�سنيع

  )14( قبة �ستعل�ها
 منارتان، مع اإ�سافة
 طارمة �سبيهة بتلك

 امل�ج�دة على باب القبلة
." 

 واأ�سار  املهند�س اىل "
 اإن قطر القباب ال� )13(
 الثان�ية يبلغ )10(م لكٍل

 منها وترتفع ال�احدة

 عن ال�سحن ال�سريف )15(م، تت��سطها القبة
 الكبرية التي �سيك�ن قطرها )30(م بارتفاع

 عن ال�سحن ال�سريف يبلغ )34(م، وقد ُن�سبت
 واحدة منها حلد الآن واكتملت اأعمال ت�سنيع

 اثنتني اأُخريني لتنتظر اأن يتم رفعهن"
 م��سحًا " اإن ن�سبة اإجناز ت�سنيع الهيكل

"75 احلديدي للت��سعة مع قبابه يلغ 
  ومما جتدر ال�سارة اليه اأن )اللجنة الفنية

 لإعادة اإعمار الرو�سة الع�سكرية ال�سريفة( هي
 اجلهة العراقية ال�حيدة املخ�لة بتنفيذ كامل

 امل�سروع مبفا�سله املدنية والكهربائية واخلدمية
 والتربيد، وذلك من قبل رئا�سة ال�زراء العراقية،

 واللجنة مك�نة من ممثلني من خم�س  جهات
 حك�مية هي: الأمانة العامة ملجل�س ال�زراء،

 وزارة ال�سياحة والآثار، وزارة الإ�سكان والإعمار،
 دي�ان ال�قف ال�سيعي، دي�ان ال�قف ال�سني، واأن

 امل�سروع -ت�سميمًا وتنفيذًا واإ�سرافًا- يتم بك�ادر
 هند�سّية عراقية متخ�س�سة  وبفنية  عالية تابعة

 لتلك اجلهات وتنفذ امل�سروع ردًا على فاجعتي
 التفجري اللتني  طالتا العتبة يف 23 حمرم

 1427ه� و27 جمادى
الوىل 1428ه�.

   منارتان واأربع ع�سرة قّبة
يف العتبة الع�سكرية املقد�سة

  ن�سبة
 اإاز ت�سنيع

 الهيكل
 احلديدي

 للتو�سعة مع
قبابه
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• ج�ضام ال�ضعيدي

اأقامت الأمانة العامة للعتبة العبا�سية املقد�سة وعلى قاعة مدر�سة دار العلم 
برئا�سة  ال�سالم  الإمام احل�سني عليه  اأربعينية  لزيارة  التقييمي  امل�ؤمتر  فيها 
نائب الأمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة و ممثلي دوائر الدولة اخلدمية 
يف  ال�زراء  ورئا�سة  العراقي  الن�اب  جمل�س  وممثلي  املحافظة،  يف  والأمنية 

حمافظة كربالء املقد�سة يف ي�م اخلمي�س 6ربيع الأول 1432ه�. 
ان  ال�سامي  اأف�سل  ال�سيد  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  عام  اأمني  نائب  وقال 
تقدمي  املعنية يف  الدوائر  تعيق  التي  امل�ساكل  العديد من  طرح�ا  "امل�ؤمترين 
اخلدمة للزائر و مت تدوين املالحظات اليجابية للعمل على تط�يرها، وال�سلبية 

للعمل على جتاوزها ل�سيما بح�س�ر اجلهات ذات العالقة كافة ". 
و حتدث نائب الأمني العام للعتبة العبا�سية املقد�سة املهند�س ب�سري حممد جا�سم 
يف امل�ؤمتر  قائال" اإن زيارة الأربعني حتتاج اإىل جه�د كبرية لإجناحها لذلك 
ياأتي هذا امل�ؤمتر لدرا�سة املع�قات التي واجهها الزوار خالل الزيارة والعمل 
"ان امل�ؤمترين ناق�س�ا وب�سكل  على جتاوزها يف الزيارات الالحقة" م��سحا 

الأمنية  اخلروقات  حدوث  واأ�سباب  و�سعت  التي  الأمنية  اخلطط  م�ستفي�س 
وان كانت خارج الط�ق الأمني" م�سددين على "�سرورة ان تك�ن هناك خطط 
ا�ستباقية وا�ستخباراتية ت�سبق الزيارة الأمر الذي اأّكده ممثل�ن عن الأجهزة 
الأمنية يف كربالء غري انهم رف�س�ا الت�سريح لأ�سباب خا�سة" م�سريين اىل 
"ان زيارة بهذا احلجم ل ميكن ان تتم ال�سيطرة عليها ب�سكل كامل  حتى من 

قبل دول عظمى" . 
من جهته اأ�ساد معاون حمافظ كربالء املقد�سة ل�س�ؤون اخلدمات عادل امل��س�ي 
الراعي  بدور  تق�م  املحافظة  "اإن  اإىل  م�سريا  امل�ؤمتر  على  القائمني  بجه�د 
والداعم لدوائر الدولة التنفيذية" داعيًا "احلك�مة املركزية اىل اإعادة النظر 
ب�ساأن التخ�سي�سات املالية للمحافظة" من�ها اىل "اأن املحافظة ل تتذمر من 
تقدمي اخلدمة للزائرين غري اأن مطالبتها بالكثري  تاأتي بغية تط�ير اخلدمات 
التي تقدم خالل ايام الزيارات امللي�نية التي ل تخدم اأبناء املحافظة بل هي لكل 

العراقيني من جميع املحافظات الذين ياأت�ن يف هذه الزيارة". 

ل�سعبة  التابعة  والفنية  الهند�سية  الك�ادر  اأجنزت 
الهند�سية يف  امل�ساريع  ق�سم  الكهرباء يف  م�ساريع 
تط�ير  و  ت��سيع  م�سروع  املقد�سة  العبا�سية  العتبة 
اجلديدة  الرئي�سية  الكهربائي  الت�زيع  ل�حات 

للمقام . 
علي  املهند�س  املذك�رة  ال�سعبة  م�س�ؤول  ذكر ذلك 
ملقام  البالغة  لالأهمية  "نظرا  قائال  علي  ح�سني 
دخ�ل  حيث  من  فرجه  اهلل  عجل  املنتظر  الإمام 
الزيادة  وبعد  اإليه،  �سن�يًا  الزائرين  من  املاليني 

فيه  الكهربائية  الأجهزة  ا�ستخدام  يف  الكبرية 
بنظر  الأخذ  ومع  التربيد  اأجهزة  خا�س  وب�سكل 
العتبار الت��سع الذي �سيح�سل يف املقام، فقد قمنا 
وتط�ير  ت��سيع  م�سروع  وتنفيذ  وت�سميم  بدرا�سة 
الرئي�سية  الكهربائي  الت�زيع  منظ�مات  ل�حات 
 1000 �سعة  جديدة  حم�لة  مع  للمقام  اجلديدة 
وم�لدتني ذات �سعة KVA 500 و 96   KVA
KVA حديثتني من طراز �سنة 2010م ومنظ�مة 
منظ�مة  تيار  بني  )اأوت�ماتيكي(  ط�عي  حت�يل 

الكهرباء ال�طنية وامل�لدتني " . 
وعن مراحل اجناز امل�سروع قال: قمنا باإجراء عدة 
وو�سعنا  ال�سريف،  املقام  لبناية  م�قعيه  ك�س�فات 
ل�حات  ب�سراء  قمنا  بعدها  و  به  خا�سا  ت�سميما 
ال�سيطرة الكهربائية على �سكل األ�اح معدنية فارغة، 
بن�عيات  الل�حات  هذه  داخل  نحتاجه  ما  و�سراء 
اأوربي، و بعدها قمنا بت�سنيع  ممتازة ذات من�ساأ 

الل�حات ب�ا�سطة كادر من �سعبة م�ساريع الكهرباء 
فقط التابع لق�سم م�ساريع العتبة العبا�سية املقد�سة، 
العتبة  من  نقلناها  ت�سنيعها  من  النتهاء  بعد  و 
املقد�سة و ن�سبناها يف م�قع املقام ال�سريف، حيث 
 KVA 1000 مت ربطها باملح�لة اجلديدة �سعة
بدًل عن القدمية �سعة KVA 250 و بامل�لدتني 
قمنا  وقد   ،  KVA  96 و   KVA  500 �سعة 
بفح�س املنظ�مة اجلديدة لعدة مرات واأدخلناها 

يف اخلدمة الفعلية بتاريخ 20101227م ". 
بت�سميمه  قام  بالكامل  امل�سروع  "اأن  واأ�ساف 
م�ساريع  مبا�سرا )�سعبة  تنفيذا  وتنفيذه  وجتهيزه 
�سارك  وقد  املقد�سة(  العبا�سية  العتبة  كهرباء 
امل�سروع  هذا  وكان  فيه،  ال�سعبة  منت�سبي  معظم 
من�ذجا حديثا لتط�ير ال�سبكات الكهربائية ب�سكل 
تعاىل  اهلل  عّجل  املنتظر  لإمامنا  خدمة  وه�  عام 

فرجة ال�سريف و لزائريه الكرام.

مور تقييمي للزيارة االأربعينية  االأخرية

تو�سيع و تطوير لوحات التوزيع الكهربائي ملقام 
االإمام املهدي عّجل اهلل فرجه
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ال�سيخ الكربالئي: 
م�سوولية االإ�سال ت�سامنية 

وعلينا العمل برو الفريق الواحد جميعا

يف  العراقي  ال�سعب  اأبناء  يطرحها  التي  امل�سروعة  املطالب  مع  ان�سجامًا 
جمال حت�سني اخلدمات وت�فري م�اد البطاقة التم�ينية ومكافحة الف�ساد، 
املقد�سة  كربالء  يف  اجلمعة  وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  طرَح 
�سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية من �سالة اجلمعة 
التي اأقيمت يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف يف 28 ربيع الأول 1432ه� امل�افق 
4-3-2011م، طرح بع�س املقرتحات الرامية لت�سهيل اأداء املهام املطل�بة 

من امل�س�ؤولني، فكان منها: 
والإ�سراف  امليدانية  باملتابعة  وال���زراء  امل�س�ؤولني  كبار  قيام  �سرورة   -1
والطالع  منها  اخلدمية  وخا�سة  ومديرياتها  ال���زارات  لربامج  امليداين 
ومديرية،  وزارة  كل  يف  املعنيني  بامل�س�ؤولني  واللقاء  املع�قات  على  املبا�سر 
على اأن تك�ن تهيئة مربجمة ومنظمة لهذه اللقاءات وذلك بتخ�سي�س بع�س 
الأيام من الأ�سب�ع لزيارة كبار امل�س�ؤولني وال�زراء لل�زارة املعنية واملديريات 
مع  ذلك  ومناق�سة  عملها  ومعّ�قات  براجمها  على  والط��الع  لها،  التابعة 
على  والطالع  واملعّ�قات  للم�ساكل  حّل  ل��سع  واملديريات  ال�زارة  م�س�ؤويل 
على  اجلهد  تركيز  مع  لها،  تابعة  ومديرية  وزارة  كل  عمل  يف  الإخفاقات 

ال�زارات اخلدمية كالكهرباء والتجارة والبلديات وغريها. 
بحيث  وال�����زراء  امل�س�ؤولني  كبار  قبل  م��ن  املحلية  احلك�مات  زي���ارة   -2
اأ�سب�ع بع�س الأيام ملحافظة معينة لالطالع على برنامج  يخ�س�س يف كل 
عملهم ومع�قات العمل والإخفاقات والتق�سري والق�س�ر يف ميادين العمل 

واإعطاء الت�جيهات املنا�سبة. 
3- زيارة رئا�سة جمل�س الن�اب وروؤ�ساء اللجان والن�اب ملجال�س املحافظات 
على اأن يك�ن م�سمار عملهم و�سع احلل�ل �سمن جمال اخت�سا�س جمل�س 
على  التعرف  حماولة  ذلك  ومن  والرقابي،  الت�سريعي  امليدان  يف  الن�اب 
امل����ع����ّ�ق����ات ال��ق��ان���ن��ي��ة 
بالت�سريعات  يتعلق  وم��ا 
والتعليمات التي حتتاجها 
جم���ال�������س امل���ح���اف���ظ���ات 
ودوائر الدولة للت�سريع يف 
ومهامها  اأعمالها  اإجن��از 
واخلدمات التي تقدمها. 

ل� ت�سّجل بع�س  4- حّبذا 

اللقاءات  هذه  يف  ويطرح  الإع��الم  و�سائل  خالل  من  والزيارات  اللقاءات 
على  ومديرية  وزارة  كل  برامج  هي  وما  ومع�قاته  وظروفه  العمل  م�ساكل 
اأن يك�ن الطرح مربجمًا ومنّظمًا، ويبني يف كل وزارة براجمها واإمكانياتها 
الأم�ر  مبجريات  ال�عي  لديهم  ويك�ن  امل�اطن�ن،  ليطلع  عملها  ومعّ�قات 
الدوائر  الآخرين ممن لهم عالقة بهذه  امل�س�ؤولني  وحقائقها ويطلع جميع 

على هذه الأم�ر. 
ملا  والتفهم  والتحّمل  ال�سدر  ب�سعة  جميعا  امل�س�ؤول�ن  يتحّلى  اأن  ناأمل   -5
ما  كل  يبذل�ا  واأن  واحتياجات  وم�ساكل  مطالب  من  امل�اطن�ن  يطرحه 

ب��سعهم حلل هذه امل�ساكل واملع�قات. 
ه�ؤلء  لقاء  املهمة �سرورة  الأم�ر  الكربالئي" اإن من  ال�سيخ  �سماحة  واأكد 
امل�اطنني  م��ن  مبجم�عات  وحمافظة  وزارة  ك��ل  ويف  جميعًا  امل�س�ؤولني 
واآرائهم  واحتياجاتهم  وم�ساكلهم  مطالبهم  اإىل  لي�ستمع�ا  انتخابهم  يتم 
هذه  واأ�ساف" اأن  منها".  معق�ل وممكن  ه�  ما  لتحقيق  ال�سعي  ويحاول�ا 

• يعّده ويحرره : �سباح الطالقاين

الد�ستورية   املباد مراعاة  يجب   
والقوانني النافذة، واملحافظة على 
ح�سلت،  التي  االأمنية  املكت�سبات 
واحلذر من اأي حماولة قد ت�سعف 
امل��دن  بع�س  يف  االأم��ن��ي  اجل��ان��ب 
اأمن  اأمنها  ُيعترب  والتي  املقد�سة 

جلميع البالد.
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اجل�لت والزيارات امليدانية فيها الكثري من اليجابيات وعلى �سبيل املثال 
ل احل�سر: 

اأ - اإن الطالع املبا�سر ي�ّفر روؤية لظروف العمل تك�ن اقرب لل�اقع وال�ق�ف 
على امل�ساكل واملع�قات من خالل اللقاء املبا�سر وعدم العتماد على ما ينقله 

الآخرون. 
وال�زارات بقرب  الدوائر  والعاملني يف  الأدنى وامل�ظف  امل�س�ؤول  ب - �سع�ر 
امل�س�ؤول الأعلى منهم، وانه لي�ست هناك ح�اجز حت�ل بينهم وبينه فيك�ن 

ذلك دافعا لهم للمزيد من الهمة والإتقان يف العمل. 
ت�فر  التي  الآراء  من  املزيد  على  والطالع  الآراء  لتبادل  فر�سة  ت�فري  ت - 
روؤية نا�سجة ودقيقة للعمل اإ�سافة اإىل ك�ن اآراء املت�اجدين يف امليدان اأقرب 

من ت�سخي�س ال�اقع واملعّ�قات من امل�س�ؤولني الذين هم حبي�س� مكاتبهم. 
وحت�سني  الراهنة  ال��ظ��روف  يف  الإ���س��الح  م�س�ؤولية  اإن  �سماحته"  وت��اب��ع 
املطالب  بقية  وحتقيق  والإداري  املايل  الف�ساد  وحماربة  والأداء  اخلدمات 
يف  امل�س�ؤولني  جميع  يتحملها  ت�سامنية(  )م�س�ؤولية  لل�سعب  امل�سروعة 
ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية والكتل ال�سيا�سية ابتداء من كبار امل�س�ؤولني 

اإىل ال�زراء والن�اب ووكالء ال�زراء واملدراء العامني وغريهم". 
وا�ستدرك �سماحته بالق�ل" ولكن قدر وحجم امل�س�ؤولية التي يتحمّلها امل�س�ؤول 
بح�سب ما له من �سالحيات و�سلطات واإمكانيات، فامل�س�ؤول الأعلى يتحّمل 
امل�س�ؤولية،  الأدنى من  امل�س�ؤول  يعفي  ولكن هذا ل  امل�س�ؤولية  اأكرب من  قدرًا 
معه  يتحّمل  النائب  ولكن  امل�س�ؤولية،  من  قدرا  يتحّمل  التنفيذي  وامل�س�ؤول 

امل�س�ؤولية  م��ن  اآخ����رًا  ق���درًا 
وهكذا ال�زير ووكيله واملدير 
الإخفاق  اأن  مبينًا"  العام". 
بن�سب  ولكن  يتحمّله اجلميع 
مبقدار  ي��خ�����س��ع  م��ت��ف��اوت��ة 
بح�سب  للم�س�ؤولية  التحمل 
ال�سالحيات  وحجم  مقدار 
والإمكانيات املتاحة، وكذلك 
اجلميع  فيه  ي�سرتك  النجاح 
م�س�ؤول  ل��ك��ل  ي��ك���ن  بحيث 
الأداء  ح�����س��ن  م��ن  ن�سيب 

والنجاح بح�سب ال�سالحية والإمكانية اأي�سا". 
اإجناز  اأو  اخلدمة  اأو  للم�س�ؤولية  اأداء  اأي  لأن  بالق�ل"  ذلك  �سماحته  وعللَّ 
العمل وامل�سروع ل ميكن مطلقًا اأن يتم وينجز ويكتمل من خالل دائرة واحدة 
اأو م�س�ؤول واحد وهذا وا�سح للجميع وبالتايل ل يتحقق ما ه� مطل�ب اإل من 
خالل الت�سامن والتكافل يف اأداء امل�س�ؤولية، ول ي�سح حتميل جهة معينة اأو 

بع�س اجلهات اأو بع�س امل�س�ؤولني دون البع�س الآخر م�س�ؤولية الإخفاق". 
وتابع �سماحته" اإن على اجلميع على �س�ء ذلك – اأي امل�س�ؤولية الت�سامنية – 
اأن يعمل بروح الفريق ال�احد الذي ي�سعر جميع اأطرافه اإنهم م�س�ؤول�ن وذلك 
من خالل ا�ست�سعار كل واحد من الفرقاء انه يتحّمل ق�سطًا من امل�س�ؤولية، 
على اأن يراعى يف ذلك املبادئ الد�ست�رية والق�انني النافذة والتي لبد من 
من  لبد  انه  كما  الف��سى،  عن  ونبتعد  البالد  اأم���ر  تنتظم  لكي  مراعاتها 
املحافظة على املكت�سبات الأمنية التي ح�سلت بن�سبة ل باأ�س بها، وبالتايل 
لبد من احلذر من اأي حماولة قد ت�سعف اجلانب الأمني يف بع�س هذه املدن 

املقّد�سة والتي يعترب اأمنها امن جلميع البالد. 
الدينية  انتماءاتهم  بجميع  العراقيني  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  وحثَّ 
واملذهبية والق�مية على حماية وحدة بلدهم و�سيانته من الحرتاب الطائفي 
والتناحر والتمّزق. مذك�رًا باأن العراقيني قد عا�س�ا اأياما �سعبة جدًا خالل 
بع�س ال�سن�ات التي اأعقبت الحتالل للعراق، حينما حاول البع�س اإدخالهم 
يف اأت�ن حرب طائفية، ولقد دفع ال�سعب العراقي من اجل حماية وحدة بلدهم 

الكثري من الدماء والت�سحيات وخ�سر الكثري من فر�س التقّدم والزدهار. 
العراقي  ال�سعب  باأبناء  الكربالئي  ال�سيخ  �سماحة  اأهاب  اخلطبة  ختام  ويف 
وخا�سة بع�س املدن املقد�سة، ول�سيما العقالء واأهل احلكمة من اأهايل تلك 
العراق  اإعادة  يريد  وهناك  هنا  يعل�  �س�ت  لأي  الفر�سة  يعط�ا  ل  اأن  املدن 
وبع�س هذه املدن املقد�سة اإىل املربع الأول، وذلك بعدم ال�سماح للبع�س ممن 
كانت هناك  واإذا  ال�احد،  ال�سعب  اأبناء  تثري احل�سا�سية بني  �سعارات  يرفع 
واملخت�سني  امل�س�ؤولني  بني  احل�ار  خالل  ومن  بهدوء  بحثها  فيمكن  مطالب 

ل��سع احلل�ل املنا�سبة لها. 

ي��ت��ح��ّل��ى  اأن  ن����اأم����ل 
جميعًا  امل�������س���وول���ون 
ب�سعة ال�سدر والتحّمل 
يطرحه  مل��ا  وال��ت��ف��ّه��م 
مطالب  من  املواطنون 
واحتياجات  وم�ساكل 
ما  ك���ل  ي��ب��ذل��وا  واأن 
 ب��و���س��ع��ه��م حل���ل ه��ذ

امل�ساكل واملعوقات.

 نهيب باأبناء ال�سعب وخا�سة املدن 
الأي  الفر�سة  يعطوا  اّل  اأ  املقد�سة 
واملدن  العراق  اإع��ادة  يريد  �سوت 
وذلك  االأول،  املربع  اإىل  املقد�سة 
�سعارات  يرفع  ملَ��ن   ال�سما بعدم 
ال�سعب  اأبناء  بني  احل�سا�سية  تثري 
مطالب  هناك  كانت  واإذا  الواحد، 
خالل  وم��ن  بهدوء  بحثها  فيمكن 

احلوار لو�سع احللول املنا�سبة..  
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االإمامة والتحّدي 
القراآين

اأما كيفية ال��س�ل اإىل تلك اجل�انب، فطبيعي اأن تك�ن من 
خالل الآثار وامل�اقف والكلمات وكل الرتاث الذي اكت�سبته 
الإن�سانية من م�قع الر�سالة، ومن �سخ�س الر�س�ل )�سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم(، فه� املظهر البارز لتلك اخل�سائ�س، 
وبها ورد التحدي القراآين، اإذ ما كان لإعجاز الر�سالة ، ول 
اإعجاز الر�س�ل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، بل ول اإعجاز 
القراآن ليتحقق ل� اأن م�قفًا اأو �سمة، اأو كلمة �سجلت على 
الزمن  فيها  و�سلم(اأبدى  واآل��ه  عليه  اهلل  )�سلى  الر�س�ل 
�سيئًا وهن فيه ر�س�ل اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(عن 
ا�ستيعاب دلئل احلق، اأو عن �سرائط الر�سالة، اأو ا�ستقامتها 

مع حكمة اهلل يف اخللق والت�سريع .
ال��ق��راآن يف  ال���ق���ف على الآف���اق العامة لإع��ج��از  اأن  على 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  والر�س�ل  الر�سالة  واإعجاز  بيناته، 
و�سلم(كفيل بتمييز احلقائق، وكما عن الإمام اأبي عبد اهلل 
ال�سادق )عليه ال�سالم( قال : )قال ر�س�ل اهلل )�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم(: اإن على كل حق حقيقة، وعلى كل �س�اب 
كتاب اهلل  وما خالف  كتاب اهلل فخذوه،  واف��ق  فما  ن���رًا، 

فدع�ه( )2( .
•••

وطبيعي اأن ميتد هذا الت�جه الإ�سالمي 
اأي�سًا،  منتجبيها  ومع  الإم��ام��ة،  مع  العام 

اأن م�سدر العهد واحد وه� اهلل )تعاىل(  اإذ 
وحده، واخلط واحد، والغاية واحدة، فطبيعي اأن 
تت�حد احلجة الربانية فيها، واأن تتكامل دلئلها.

الإ�سالمي  الإع��ج��از  على  التعرف  ميكن  فكما  ولهذا 
يف الإم��ام��ة من خ��الل اأخ��ذ ه��ذا اخل��ط –ككل-، ومبا 

اأطراف  جميع  مع  مبدئية  وعالقات  و�سعة  عم�م  من  له 
الكيان الإ�سالمي واآفاقه، ب�سكل قد ل ي�سهل على الباحثني 

من  كذلك  عليه  التعرف  ميكن  ب�سه�لة،  ا�ستيعابها 
خالل ال�ق�ف على كل اأثر من الآثار التي �سحت 

عن اأي من اأولئك املنتجبني )عليهم ال�سالم(، يف اأي ميدان 
كان  ما  اإذ  وم�اقفهم،  تناولتها حياتهم  التي  امليادين  من 
لإعجاز ذلك اخلط كله، ول لإعجاز م�قع الإمامة ذاته، اأو 
القراآن الناطق به، اأو الر�س�ل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(
ال�سادع باأمر اهلل فيه اأن يتحقق، ل� وهن اأي اأثر، اأو كلمة 
�سدرت من اأي اأولئك املنتجبني عن �سرائط احلق والهدى 
والن�ر الذي ا�سطف�ا من اأجله، اأو ق�سرت عن حتقيق ذلك 

الإعجاز الإ�سالمي يف م�ارده واآفاقه املتعددة .
وبهذه امل�اجهة ال�سافرة بني اإعجاز تلك احلقائق والعق�ل 
الب�سرية، تخت�سر احلجة الإلهية الطريق اأمامها يف اإدراكها 
بها،  حتدت  التي  البينات  تلك  يف  الرباين  والن�ر  للهدى 
اآثار الإمامة، وكل م�قف من م�اقفها،  لتجعل كل اأثر من 
وكل كلمة من كلماتها، بابًا متكامل احلجة، قائم البيان، 
ببداهتها،  الفطرة  تدركه  ما  وراء  التعمق  اإىل  دون حاجة 
اأطراف  من  الكثري  معه  ي�سيع  قد  ال��ذي  التط�يل  اإىل  اأو 

احلقيقة على طالبها .
وحني تت�ساوى العق�ل يف اإدراكها الفطري للحقيقة، فمن 

• �سماحةال�سيخ 
�سياء الدين زين الدين

بر�سالة  النا�س   الكر القراآن  حتدى 
و�سلم واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  حممد 
من  اأ�سمى  كمظهر  ك��ك��ل،  و�سخ�سيته 
مظاهر احلق الذي ال ريب فيه، وكمال 
رحمة اهلل تعاىل اإىل العباد، ولطفه 
وراأفته باالإن�سان، وكمجلى ل�سمو كلمته 
العليا حتى االأبد، حتدى كذلك بجوانب 
باأخالقه   .... �سخ�سيته  م��ن  معينة 
با�ستقامته   .. ينطقه  مبا   .. بعلمه   ..
املطلقة مع اأمر اهلل ونهيه .. بقوته يف 
احلق .. مبكانته عند اهلل .. بع�سمته 
اإيا من النا�س .. اإىل غري ذلك، لي�سبح 
كل واحد من هذ اجلوانب اأفقًا �ساخ�سًا 
من اآفاق االإعجاز النبوي والقراآين معًا، 
ليحقق خمتلف الغايات التي اأ�سرنا اإليها 
�سابقًا، وبنف�س امل�ستوى، ولينبه االإن�سان 
–يف الوقت نف�سه- اإىل اأن عدم قدرته 
 هذ يف  االإعجاز  منابع  ا�ستيعاب  على 
ال�سخ�سية العظمى ككل، ال يعيقه عن 
عن  يعيقه  ال  كما  منها،  البع�س  اإدراك 
ي�ستطيع  ��ا  وال��ه��دى  ال��ن��ور  اكت�ساب 
خالل  من  معه  ويتعامل  اإليه،  الو�سول 

خرباته وكفاءاته التي يحملها . 
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الطبيعي اأن تت�ساوى كذلك يف وعيها للم�س�ؤوليات املرتتبة 
ذلك  جتاه  بها  ال�فاء  �سرورة  ويف  الإدراك،  ذلك  على 
الأو�سياء  منتجبيه  وجت��اه  العظيم،  الإ�سالمي  ال�سرح 
املر�سيني )عليهم ال�سالم(، وخ�س��سًا بعد ما قدمناه يف 
بداية احلديث، من م�قع هذا ال�سرح واأ�سفيائه يف بناء 
املعرفة الإ�سالمية ذاتها، وك�ن امل�اقف الإن�سانية جتاهه 
–�سلبًا اأو اإيجابًا- هي املجاري الطبيعية لل��س�ل اإىل اأي 

فكرة اأو نهج اأو حكم ينت�سب اإىل الإ�سالم .
•••

اإعدادات لتطبيق النهج القراآين
ولكن ماذا ل� اأراد املرء الدخ�ل يف تطبيق النهج القراآين 

؟، وما الإعدادات التي يحتاجها لذلك ؟ .
يف الإجابة عن هذا ال�س�ؤال نختزل الق�ل هنا، باأن الأمر 
الإعجاز  يف  التدبر  عن  يختلف  ل  الإم��ام��ة  م��س�ع  يف 
القراآين، ول يف اإعجاز النب�ة والر�سالة والر�س�ل )�سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم(، كما اأن العدة ل تختلف عن العدة 

التي يحتاجها املتدبر هناك .
وميكننا اأن نلخ�سها باأمرين اثنني :

اأحدهما : حرية ال�عي، و�سالمة الروؤية الفطرية والفكرية 
من  متكنه  التي  املنا�سبة  اخلربة  اإىل  اإ�سافة  للحقيقة، 

الآفاق الدينية .ال��ت��ع��ام��ل م���ع ه��ذه 
التي ث��ان��ي��ه��م��ا :  العالقة  طبيعة  اإدراك 

احلقائق  عليها  بنيت 
وال�����ب�����ي�����ن�����ات 
الإ�سالمية 
م������ع 

حكمة الباري )تعاىل(، يف كل من اخللق والتدبري، ويف 
التنظيم والت�سريع، اإذ اأن هذه العالقة هي الأ�سا�س الذي 
بني عليه كيان الإ�سالم كله، وما مل تكن لالإن�سان فيها 
روؤية م�ستقيمة مع احلقيقة، ووا�سحة املالمح والأبعاد، ل 

ميكنه ال��س�ل اإىل اأي من احلقائق التي يريد .
اأما ما وراء ذلك فه� تراث الأ�سفياء املنتجبني )عليهم 
ال�سالم(، يف اأي من الأم�ر والأب�اب التي �سح عنهم مثل 
ذلك الرتاث .. يف العقائد .. يف الأحكام ال�سرعية .. يف 
الأخالق .. يف الدعاء .. يف الذود عن حيا�س ال�سريعة 
.. يف اإقامة اأمر اهلل يف هذه الأر�س .. يف اإلقاء حججه 
على العباد .. يف تربية الأمة .. يف تق�مي م�سارات املعرفة 

الإن�سانية .. اإىل غري ذلك .
نعم –باخت�سار- ل يحتاج املرء اإل اإىل اإلقاء نظرة حرة 
واعية على اآثار الإمامة يف اأي من هذه الأم�ر واأ�سباهها، 
ليدرك حدود الإن�سانية القا�سرة اأمام عظمة ال�سطفاء 
ووجهت  مم��ا  ب��ال��رغ��م  ال��ك��ربى،  جتلياته  يف  ال��رب��اين 
اإق�ساء  ال�سالم(من  )عليهم  واأ�سفياوؤها  الإم��ام��ة  به 
وتهمي�س، بل وم�اجهة وا�ستئ�سال، ولكنه ن�ر اهلل الذي 
اأبى اإل اأن يتمه ول� كره الكافرون، ولكنها حجة اهلل التي 
اأن تك�ن بالغة لالألباب، ولكنها كلمة اهلل التي  �ساء لها 

اأرادها اأن تك�ن  عليا .
ويف ت�حيد ال�سيخ ال�سدوق، ويف اأ�س�ل الكايف وفروعه، 
ويف حتف العق�ل، ويف كتب الدعاء، بل ويف كل م�سادر 
�س�اهد  ال�سالم(و�سريتهم،  )عليهم  البيت  اأهل  حديث 
قائمة على اإعجاز الإمامة واأ�سفيائها املنتجبني )عليهم 

ال�سالم(.
لرتاث  مالحظتنا  يف  �سابقًا  التفتنا  -كما  هنا  ونلتفت 
الر�س�ل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(- اإىل اأن املق�س�د 
من الرتاث هنا ه� ما ثبت عن اأولئك الأ�سفياء 
ذكرناه  ما  وب�سبب  اإليهم،  ن�سب  ما  كل  ل 
هذه  مع  للتاريخ  اخلا�س  احليف  من 
اأن  الطبيعي  فمن  املطهرة،  ال�سف�ة 
يك�ن امل�قف معهم اأدق من امل�قف مع 

الر�س�ل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(.
ومع كل ذلك ففي الع�دة اإىل �س�اهد القراآن، ودلئل 
احلق يف بيناته يت�سح الكثري من اخللل، وت�ستنب الكثري 
من احلقائق وكما اأ�سار اإليه الإمام ال�سادق  يف حديثه 

ال�سابق عن ر�س�ل اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(.
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ميتل تاريخ الب�سرية بالعديد من النه�سات والث�رات وحركات 
حتقيق  يف  ف�سل  ما  ومنها  جناحا  حقق  ما  منها  التغيري، 
اهدافه، ومنها ما حقق جناحا ا�سرتاتيجيا دام قرون، ومنها 
ما حقق جناحات وقتية ا�سمحلت نتائجها وتال�ست اآثارها 
مبرور ال�قت، ال ث�رة المام احل�سني ال�سبط عليه ال�سالم 
التي حت�لت اىل منار واىل علم تهتدي بن�ره الب�سرية على 
الرغم من مرور القرون املتمادية، فالزال ال�سبط ال�سهيد 
ومقارعة  العب�دية  من  للتحرر  مدر�سة  وكربالء  وعا�س�راء 

الظامل وامل�ساواة بني النا�س كافة والعزة والكرامة.
   ولذلك تغنى باحل�سني عليه ال�سالم وتعلم من مبادئه كل 
النا�س بغ�س النظر عن دينهم او مذهبهم او اثنيتهم او حتى 
احل�سني  لن  ال�سيا�سية،  وانتماءاتهم  الفكرية  اجتاهاتهم 
انه  اآخر،  دون  لدين  او  اخرى  دون  لفئة  يكن  مل  ال�سبط 

التج�سيد احلي لال�سالم الذي بعثه اهلل تعاىل للنا�س كافة.
وان اول ا�سباب النه�سة براأي المام ال�سبط، ه� ان يك�ن 
احلكم يف البالد �ساحلا و�سليما، وان من ابرز �سروط �سالح 
ت�ؤدي  التي  ال�سيا�سية  املعار�سة  ال�سيا�سي ه� وج�د  النظام 
دور الرت�سيد والرقابة واملحا�سبة وت�سحيح الخطاء ب�سكل 

د�ست�ري و�سليم.
اىل  بالبالد  تنتهي  �سلطة  لهي  معار�سة،  بال  �سلطة  ان     
�سعى  ولذلك  اآجال،  ام  ان عاجال  والديكتات�رية  ال�ستبداد 
الر�س�ل  رحيل  حلظة  ال�سالم،  عليه  امل�ؤمنني  امري  المام 
بان  تيقن  وعندما  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  الكرم 
قري�س قد ازاحته عن مكانه املنا�سب وال�سحيح يف ال�سلطة 
اجلديدة، وان اخلالفة قد زويت عنه، ول�سباب عديدة، قرر 
ان يعمل جاهدا من اجل ان ي�ؤدي دور املعار�سة ال�سيا�سية 
يف الدولة اىل جانب احلكم الذي كانت له عليه الكثري من 
وال�سيا�سية وغري ذلك، عرب  والفكرية  ال�سرعية  امل�ؤاخذات 

الرت�سيد والرقابة والن�سح والت�سحيح.
ملفه�مها  لي�ؤ�س�س  نف�سه كمعار�سة فر�سا،  يفر�س  فكان     
ب�سكل �سليم، فكان ياخذ على يد اخلليفة اذا اخطا، وكان ل 
ي�سكت على ظلم اذا ا�ساب م�اطن، فمثال، روي انه كان يف 
بيت املال باملدينة �سفط فيه حلي وج�هر فاخذ منه اخلليفة 
الثالث عثمان بن عفان ما حلى به بع�س اهله، فاظهر النا�س 
حتى  �سديد  كالم  بكل  فيه  وكلم�ه  ذلك  يف  عليه  الطعن 
 الف هذا  من  حاجتنا  )لناخذن  فقال:  فخطب  اغ�سب�ه، 
وان رغمت به ان�ف اق�ام( فقال له امري امل�ؤمنني علي بن 
ابي طالب عليه ال�سالم اذن، متنع من ذلك ويحال بينك 

.وبينه
وعندما بايعه النا�س حاكما اعلى يف الدولة ال�سالمية، بذل 
كل جهده من اجل ان ي�ساهم يف التا�سي�س ملعار�سة د�ست�رية 
من خالل اف�ساح املجال لكل م�اطن لن يديل بدل�ه يف كل 
ق�سية من الق�سايا العامة التي تخ�س النا�س، ولي�س امل�سلمني 
او  بحق،  مقالة  عن  تكف�ا  فال  ويكرر  يق�ل  فكان  فقط، 

 سال�
النظام 

 ب�سال
املعار�سة

امل�اطن  لدولة  ي�ؤ�س�س  نراه  مثال،  ولذلك،   بعدل م�س�رة 
ولي�س لدولة الدين او املذهب او الثنية، ولهذا ال�سبب، رمبا 
يبداها  كان  ال�سالم  عليه  المام  خطابات  جل  ان  نالحظ 
بق�له ايها النا�س ل�سعارهم بان �سلطته ال�سيا�سية هي 

للنا�س كافة ولي�ست للم�سلمني دون �س�اهم.
ال�سالم  عليه  راى  عندما  لذلك  التطبيقية  المثلة  ومن    
ت�ساءل  الطريق،  الر�سيف على قارعة  رجال م�سنا يفرت�س 
عن احلالة بق�له ما هذا؟ ومل ي�سال عن ال�سخ�س، فلم 
يقل )من هذا؟( وعندما اجابه ا�سحابه بق�لهم )يا امري 
رد  عمل(  على  يق�ى  فال  كرب  ن�سراين  رجل  انه  امل�ؤمنني 
باملعنى ا�ستعملتم�ه عندما كان ق�يا، فلما �سعف  عليهم 
تركتم�ه و�سانه؟( ثم امر �ساحب بيت املال، اي وزير املالية 
او اخلزانة، بان يجري له ما ي�ؤمن له حياة كرمية من ماكل 

وملب�س وم�سكن.
)نهج  �سرح  يف  احلديد  ابي  ابن  رواه  ما  اأي�سا،  هذا  ومن 

البالغة( اذ يق�ل، قال علي:
   ثم جاءين احدهم فقال يل: اين قد خ�سيت ان يف�سد 
اين  الطائي،  ح�سني  بن  وزيد  وهب  بن  اهلل  عبد  عليك 
حتى  تفارقهما  مل  �سمعتها  ل�  با�سياء  يذكرانك  �سمعتهما 
تقتلهما، او ت�ثقهما فال يزالن مبحب�سك ابدا، فقلت له: اين 
الرجل: اين  م�ست�سريك فيهما، فماذا تامرين بهما؟ فقال 
اآمرك ان تدع� بهما فت�سرب رقابهما، فعلمت انه ل ورع له 
ول عقل، فقلت له: ما اظن لك ورعا ول عقال، لقد كان ينبغي 
ان تعلم اين ل اقتل من مل يقاتلني ومل يظهر يل عداوته، 
ولقد كان ينبغي لك، ل� اردت قتلهم، ان تق�ل يل: اتق اهلل، 

.ت�ستحل قتلهم ومل يقتل�ا احدا؟ 
   اإنه )عليه ال�سالم( رف�س ان يك�ن يف ظل حك�مته �سجناء 
وحرية  التعبري  حرية  �سمن  قد  فه�  عقيدة،  حتى  او  راي 
العالم لكل امل�اطنني، بال متييز، لزال�ا مل ي�سهروا ال�سالح 
ب�جه ال�سلطة ال�سيا�سية املنتخبة، وبذلك يك�ن قد �سرعن 
احلق�ق  كامل  ومنحها  البالد،  يف  ال�سيا�سية  للمعار�سة 

الد�ست�رية والقان�نية.
   ان بدء ف�ساد النظام ال�سيا�سي، براأي المام، يتجلى مبن 
هذه  ف�سدت  فاذا  كبريا،  ام  كان  �سغريا  النا�س،  ام�ر  يلي 
وبالتايل �ساعت م�سالح  ال�سيا�سي،  النظام  الطبقة، ف�سد 
الطبقة  هذه  �سلحت  فاذا  ال�سحيح،  ه�  والعك�س  النا�س، 
امل�س�ؤول فا�سدا  ل� مل يكن  النا�س، فمثال،  �سلحت م�سالح 
ملا جترا امل�اطن على تعاطي الر�س�ة، ول� مل يكن ال�زير قد 
زور �سهادته او ت�سنم م�س�ؤوليته لقرابته من احلاكم، ملا جترا 
امل�اطن على تزوير �سهاداته او الت��سل بال��ساطات لنيل ما 

ي�سب� اليه.
   يق�ل عليه ال�سالم ينبغي ملن ويل امر ق�م ان يبدا بتق�مي 
نف�سه قبل ان ي�سرع يف تق�مي رعيته، وال كان مبنزلة من رام 

.ا�ستقامة ظل الع�د قبل ان ي�ستقيم ذلك الع�د

•  نزار حيدر
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�لرو�ضة �حل�ضينية: اإن العتبة احل�سينية املقد�سة تبذل جه�دا كبرية وكثرية باإحياء 

منا�سبات اأهل البيت عليهم ال�سالم، فهل تتمتع الزيارة الأربعينية بخ�س��سية يف هذا 
املجال؟

�ل�ضيد �أف�ضل �لض: اإن من بني اأهم خ�سائ�س الزيارة الأربعينية ازدياد عدد 

الزائرين عاما بعد عام، كما وان اأكرث الزائرين ياأت�ن �سريا على الأقدام ل�رود بع�س 

الروايات بذلك وبالن�سبة للعتبة �س�اء كانت املنا�سبة �سعبانية اأو اأربعينية فاإنها ت�سعى 
لتقدمي اأف�سل اخلدمات للزائرين لكن الزيارة الأربعينية فيها مزايا وخ�سائ�س تختلف 
عن بقية الزيارات لهذا تختلف فيها اخلدمات ن�عا وكما حيث اأن هذه الزيارة يرافقها 
قدوم امل�اكب التي حتتاج اإىل ترتيبات خا�سة ومع تزايد عدد امل�اكب تزداد احلاجة 
م�كب  األف  منها  م�كب  ال4000  فاق  واملعزية  امل�اكب  عدد  بلغ  التنظيم  من  للمزيد 
تعزية، كما �ساركت يف هذا العام م�اكب من دول مل تكن لها م�ساركات �سابقة مثل رو�سيا 
وال�سني وجن�ب اإفريقيا وغريها من الدول، وبالطبع فان هذه احلالة بحاجة اإىل تقدمي 
خدمات اإ�سافية وترتيبات خا�سة، اأما باقي الأم�ر فاإنها مت�سابهة من حيث خدمة الزوار 

وتلبية احتياجاتهم وت�فري اخلدمات وال�سيارات بح�سب احلاجة وظروف الزيارة.
انتباه  لف  ت�ستحق  ظاهرة  الزيارة  اإىل  قدومنا  عند  لحظنا  �حل�ضينية:  �لرو�ضة 

ال�سادة امل�س�ؤولني لها وو�سع اآليات وترتيبات لها خا�سة وانها تقع يف �سلب احتياجات 
بالزائرين، وهذه  ما  ي�ما  الأذى  اإحل��اق  اإىل  ي���ؤدي  قد  اإهمالها  اأن  ونعتقد  الزائرين، 
الظاهرة تتمثل بقيام بع�س امل�ساة وبع�س املفارز الطبية غري احلك�مية وغري املعروفة 
اأي�سا بت�زيع الأدوية على النا�س، وهناك خ�سية من ا�ستغالل هذا امل��س�ع لغري اأغرا�سه، 

فما راأيكم يف ذلك؟

الروايات بذلك وبالن�سبة للعتبة �س�اء كانت املنا�سبة �سعبانية اأو اأربعينية فاإنها ت�سعى �لرو�ضة �حل�ضينية: اإن العتبة احل�سينية املقد�سة تبذل جه�دا كبرية وكثرية باإحياء 
لتقدمي اأف�سل اخلدمات للزائرين لكن الزيارة الأربعينية فيها مزايا وخ�سائ�س تختلف 

• ح�ار: منال النمر ، ح�سني ال�سالمي- حرره: يحيى الفتالوي

حوار مع ال�ضيد اف�ضل ال�ضامي نائب 
اأمن عام العتبة احل�ضينية املقد�ضة 

تقوم العتبة احل�سينية املقّد�سة بالعديد من املهام وامل�سووليات ا زوار املرقد الطاهر لالإمام احل�سني -عليه ال�سالم- االأمر الذي جعلها  مالذا   لكّل 
املحبني امل�ستاقني اإىل لقاء موالهم وزيارة �سريحه الطاهر قربة اإىل اهلل تعاىل، واإّن دورها اخلدمي مل يعد مقت�سرا على اإحياء املنا�سبات الكبرية فقط 
بل اأ�سبح ي�سمل  كافة املنا�سبات اخلا�سة باأئمة اأهل البيت عليهم ال�سالم لكي ال تفّوت اأية فر�سة يف التعريف مبذهبهم ومنا�سباتهم �سواء كانت املحزنة 
منها اأم املفرحة، ولت�ستغلها من اأجل اإبقاء جذوة احلب والوالء يف نفو�س اأتباع املذهب متقدة على الدوام، واإثراء اأفئدتهم بالعلوم التي يحتاجونها على 

امل�ستوى االأدنى لكل من ي�سعى اأن يكون من اأتباعهم  .
وبعد انتهاء �سهر �سفر باأحزانه املوملة  لقلوب اأتباع اأهل البيت عليهم ال�سالم وتاأديتهم ملرا�سيم الزيارات التي �سادفت فيه ،تهّياأت لنا فر�سة بلقاء نائب 

 :اأمني عام العتبة احل�سينية املقد�سة ال�سيد اأف�سل ال�سامي لنجري معه احلوار التا

اآراء ومقرتحات
زيارة االأربعني 
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�ل�ضيد �أف�ضل: ن�سكر لكم اهتمامكم وح�سن انتباهكم 

ومن جانبنا يف العتبة احل�سينية املقد�سة �سنق�م باإي�سال 
جهة  من  املخت�سة  اجلهات  اإىل  ومالحظتكم  �س�تكم 
لت��خ��اذ ال��ت��داب��ري ال��الزم��ة يف ه��ذا امل������س���ع، وكذلك 

فاإننا ن�جه النداء اإىل امل�اكب التي ت�ؤدي خدمة ت�زيع 
العالجات على الزائرين بالتثقيف على �سرورة احلر�س 
والدقة يف اختيار ن�ع الدواء املقدم اإىل الزائر والبتعاد 
عن اإعطاء الأدوية التي لها اآثار جانبية، واإن كان الأوىل 
وترك  الإم��ك��ان  ق��در  ال�ظيفة  ه��ذه  ع��ن  الب��ت��ع��اد  لها 
اأمن  على  حفاظا  بها  تق�م  املخت�سة  الطبية  اجلهات 
الزائرين، كما نرج� من اجلميع زوارا وم�اكب  واأمان 
واأفرادا عدم اقتناء تلك الأدوية من غري املفارز الطبية 

التي اأ�سبحت منت�سرة ب�سكل وا�سح للجميع. 
املياه  يف  نق�س  وج�د  لحظنا  �حل�ضينية:  �لرو�ضة 

اأم غريه يف بع�س امل�اكب وخا�سة  �س�اء كانت لل�سرب 
تنظيف  عمليات  وكذلك  وكربالء،  النجف  طريق  على 
ملخّلفات الزوار وامل�اكب، فيما لحظنا �سيارات العتبة 
احل�سينية املقّد�سة تق�م بت�فري املياه للم�اكب القريبة 
من كربالء، فلم ل ت�سمل هذه الآلية جميع امل�اكب على 

الطريق؟
�ل�ضيد �أف�ضل: ن�ّد من خالل هذا اللقاء اأن نبنّي لكم 

ولكل الزائرين واملهتّمني ب�س�ؤون الزيارة ت��سيح بع�س 
مهام العتبة رغم اأنتلك اخلدمات يف ت��سع م�ستمر حتى 
اأن العتبة يف ال�سن�ات الأخرية اأ�سبحت م�س�ؤولة عن اأم�ر 
كثرية لي�ست من مهامها،  فم�ساألة تنظيف �س�ارع املنطقة 

اأ�س�اق واأزق��ة- على �سبيل املثال-  املحيطة باحلرم من 
لي�ست من م�س�ؤولية العتبة ولكن امل�س�ؤولني عندما �ساهدوا 
اأ�سحاب  الأو�ساخ املحيطة ب�س�ر العتبة ب�سبب خمّلفات 
مبلء  العتبة  قامت  املهملة  والأزق���ة  واملطاعم  املحالت 
وتعيني  كاب�سات  ل�سراء  العتبة  وا�سطرت  الناجت  الفراغ 
بالعتبة،  املحيطة  املنطقة  لتنظيف  العاملني  اأع��داد من 
كربالئي  م�اطن  كل  يك�ن  اأن  ال�سدد  هذا  يف  ونتمنى 
بالهتمام  ذلك  اأو غري  دار  اأو  �ساحب حمل  كان  �س�اء 
هذه  لأبناء  الثقايف  اجلانب  يعك�س  ال��ذي  اجلانب  بهذا 
املدينة املقّد�سة، وهناك اأعداد طّيبة من اأ�سحاب املحال 
للمنطقة  املقّدمة  اخل��دم��ات  اأن  راأوا  حينما  التجارية 
العتبة  مع  بالتعاون  قام�ا  كافية،  غري  بالعتبة  املحيطة 
بتجهيز اأكيا�س احلاويات عندما راأوا اأن هناك حملة عمل 

فعلية ولي�ست حملة كالم فقط.
و�سحاها  ليلة  بني  يحدث  الأم��ر مل  ه��ذا  اإن  واأ���س��اف: 
بل نتيجة جه�د ومعار�سات مت تذليلها، واأما ما يخ�ّس 

ق�سية امل��ي��اه ف���اإن ب���رادات امل���اء و)دن��اك��ر امل���اء( التي 
بتغذية  تق�م  ب��ل  للزائرين  فقط  لي�ست  �ساهدمت�ها 
بع�س الأحياء املجاورة التي ينقطع عنها املاء كاجلامعة 
اإ�سافية تق�م بها العتبة  والأحياء املجاورة، وهذه مهام 
على عاتقها للم�ساهمة يف �سد النق�س احلا�سل يف هذه 
يف�تني  ول  لذكرها،  كثرية ل جمال  لأ�سباب  اخلدمات 
اأي�سا اإىل اأن ما تق�م به �سيارات النقل داخل  اأ�سري  اأن 
مدينة كربالء املقد�سة اإبان الزيارات امللي�نية حيث تقدم 
به الظرف  للزائرين بنقلهم ح�سب ما ي�سمح  خدماتها 

مهام غري املهام التي ا�ستحدثت لأجلها. 
�لرو�ضة �حل�ضينية: اإن اأعاد الزائرين املتزايدة �سن�يا 

– كما اأ�سرمت- ومن خالل جت�النا يف ال�س�ارع املحيطة 

العتبة املقد�سة 
تقوم با�ستمالك العقار 

ر�سائيا بينما هناك 
ا�ستمالك ق�سائي يتم من 

خالل تقييم القا�سي ل�سعر 
البناء ويجرب �ساحب 

امللك على البيع وهذا ما 
قد تلجاأ اليه الدولة يف 

املرحلة القادمة
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للعتبتني املقد�ستني نعتقد اأن تلك ال�س�ارع مل تعد كافية 
لحت�اء تلك العداد الغفرية من الزوار، لأن التخطيط 
العمراين القدمي للمنطقة قدميا مل يراع هذه الزيادات 
يف ال��زوار، فهل لديكم مقرتحات اأو حل�ل قريبة الأجل 

لهذه امل�سكلة؟
�ل�ضيد �أف�ضل: اإن هناك تغرّيا يف بع�س ال�س�ارع املحيطة 

بالعتبة ومتت اإقامة بع�س الأر�سفة واحلدائق ولكنها غري 
كافية اأو لي�ست بال�سكل الذي ترج�ه العتبات -لكن هناك 
خمططات جديدة لهذه املنطقة، وقد مت عر�س العديد من 
املخططات على البلدية لتط�ير منطقة العتبات املقد�سة 
على مدى �سن�ات ومل تقبل البلدية اإل باملخطط الأخري 
الذي �سيتم تنفيذه بعد اأ�سهر مع �سركة اإماراتية، ويف هذا 
ال�سدد  تق�م العتبة با�ستمالك بع�س املناطق املحيطة 
بالعتبة لغر�س الت��سعة ولكن هناك بع�س امل�ساكل منها 
فيها،  مبالغا  اأ�سعارا  يطلب�ن  العقار  اأ�سحاب  بع�س  ان 
واإن العتبة املقد�سة تق�م با�ستمالك العقار ر�سائيا بينما 
هناك ا�ستمالك ق�سائي يتّم من خالل تقييم القا�سي 
ل�سعر البناء ويجرب �ساحب امللك على البيع وهذا ما قد 

تلجاأ اليه الدولة يف املرحلة القادمة.
�لرو�ضة �حل�ضينية: هذا ما يخ�ّس خارج العتبة ولكننا 

املكان  ب�سيق  متثل  املقد�سة  العتبة  داخل  اأم��را  لحظنا 
املخ�س�س حلركة الن�ساء خا�سة مع وج�د اأدوات العمار 
التي �ساهمت اأي�سا بذلك الت�سييق، فم هي الأ�سباب التي 

اأّدت اىل ذلك وهل من مقرتحات اأو حل�ل لهذه املعاناة؟
الرتميم  لعمليات  -نتيجة  �ملفرو�س  �أف�ضل:  �ل�ضيد 

اجلارية -اأ ّل تدخل اأية امراأة للزيارة، خا�سة واإن غرفة 
ال�سريح تعاين من م�سكلة وهي �سيق امل�سافة بني زاوية 
اإىل مرت وربع واإن غرفة  ال�سريح واحلائط حيث ت�سل 
ول�سع�بة  امل�ساحة،  ق  ت�سيِّ كبرية  اأعمدة  بها  ال�سريح 
وقدمت  الت��سعة  فكرة  املهند�س�ن  رف�س  ال��سع   ذلك 

بدائل منها انهم عندما فكروا بعمل قبة جديدة وا�سعة 
كقّبة ال�سيدة زينب -عليها ال�سالم -اإذا مل تكن هناك 
م��اآذن جديدة كي  بناء  بال�سافة اىل مقرتح  معار�سة، 
املقد�سة،  بالعتبة  املحيطة  املباين  ارتفاع  نتيجة  تظهر 
وهناك عدة مقرتحات للت��سعة منها بناء �سرداب بطابق 
ثان  للن�ساء مثال ولكن هذا املقرتح ق�بل باعرتا�س من 
واملراجع  العلماء  قب�ر  من  العديد  هناك  لأن  املرجعية 
بال�سحن ال�سريف �س�ف تتعر�س لالنتهاك اإذا ما نزلت 

احلفريات م�سافة خم�سة اأمتار عمقا. 
�لرو�ضة �حل�ضينية: �سمعنا ب�ج�د ن�ع من املعار�سة 

ح�ل ت�سقيف ال�سحن ال�سريف، فما مدى �سحة ذلك وما 
اآثاره على حركة الإعمار يف العتبة املقد�سة؟

�ل�ضيد �أف�ضل: ان العتبة جابهتها الكثري من املعار�سة 

عندما قامت بت�سقيف ال�سحن ال�سريف وقد ظهرذلك 
البع�س اىل  المر عند  والنت، حتى و�سل  ال�سحف  يف 
اإخراجنا من الإ�سالم اإل قليال، ول�ل اعتقادنا باأهمية ما 
نق�م به ما حتملنا هذا النتقاد خ�س��سا واأن كل عمل 
يحتاج للت�سحية، وقد �ساهد الزوار و�ساهدمت اأنتم اأي�سا 
– على ما اعتقد- بع�س ثمار الت�سقيف حني قام ال�سحن 
ال�سريف باحت�اء الزوار الهاربني من المطار والربد مما 
اأن الإدارة قد اتخذت القرار  يدل ب�سكل ل يقبل ال�سك 
ال�سائب رغم املعار�سة ال�سديدة، واأما يف ف�سل ال�سيف 
ال�سديد احلرارة فاإن اأثر الت�سقيف وا�سح للعيان ب�سكل 
اأكرب، واإن كل من�سف مييز بني اخلطاأ وال�س�اب ل ميكنه 
ال اأن يثني على خط�ة ت�سقيف احلرم احل�سيني ال�سريف 
الأ�سرحة  خمتلف  على  وتعميمها  ت��سيعها  اإىل  ويدع� 

املقد�سة.
�لرو�ضة �حل�ضينية: اإذا كانت قب�ر املراجع والعلماء 

للت��سعة،  ال�حيد  العائق  هي  ال�سريف  ال�سحن  داخ��ل 
فلماذا ل يتّم اللج�ء اإىل ما قامت به ايران من نقل القب�ر 

التي طالتها ت��سعة الإمام الر�سا -عليه ال�سالم -وو�سع 
رم�ز بدل منها؟

�ل�ضيد �أف�ضل: هذا الأمر لي�س بال�سهل يف العراق وما 

جرى يف اإيران عائد اىل مب�س�طية اليد التي تتمتع بها 
ال�سعبة  امل�سكلة  لهذه  الفقيه هناك ف�جدت حال  ولية 
ت�ّفر  وبال�سافة اىل عدم  بال�س�ؤال،  املذك�رة  بالطريقة 
هذه اخل�سي�سة يف العراق فان هناك نقطة اأخرى قد 
الت��ّسعّية  وامل�ساريع  املقرتحات  بع�س  اأم��ام  عائقا  تقف 
على  ق��ادري��ن  غ��ري  جعلتنا  ال��ت��ي  الآث����ار  ممانعة  منها 
الت�سّرف يف بع�س الأم�ر املتعلقة بالت��سعة وت�فري بع�س 
وعلى   ، وللزوار  املقّد�س  للمرقد  اال�سرورية  اخلدمات 
العم�م فاإن املخطط اجلديد للمنطقة يف حال اكتماله 
– اإن �ساء اهلل تعاىل- فاإن ال�س�رة �س�ف تتغري و�س�ف 

يخّف الزحام ب�سكل كبري.

اإن كل من�سف مييز 
بني اخلطاأ وال�سواب ال 
ميكنه اال اأن يثني على 
خطوة ت�سقيف احلرم 

احل�سيني ال�سريف ويدعو 
اىل تو�سيعها وتعميمها 

على خمتلف االأ�سرحة 
املقد�سة
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• �سامي ج�اد

الرفيعة  الدرجة  نال  الطف  �سهداء  اعالم  من  علم 
هذا  ال�سالم  عليهم  اهلل  ر�س�ل  بنت  لبن  بن�سرته 
العلم ه� عامر بن م�سلم العبدّي الب�سرّي، من  �سيعة  

الب�سرة.
العبدّي  َثَبيث  بن  يزيد  مع  �سامل  وم�له  ه�  خرج 
الب�سرّي اإىل الإمام احل�سني عليه ال�ّسالم؛ لين�سّم�ا 

اإليه.

ة االلتحاق  ق�سّ
كانت دار يزيد بن ُثَبيت العبدّي َماأْلفًا لل�سيعة يتحّدث�ن 
فيها، وكان عبيداهلل بن زياد بعد بل�غه اإقباُل احل�سني 
عليه ال�ّسالم ومكاتبة اأهل العراق له.. َكَتب اإىل عامله 
بالب�سرة اأن ي�سع امَلناِظر وياأخذ الطريق؛ لذا اأجمع 
يزيد بن ُثبيت على اخلروج اإىل لقاء الإمام اأبي عبد 
اهلل احل�سني �سالم اهلل عليه، وكان له بن�ن ع�سرة، 
فدعاهم اإىل اخلروج معه، فانتدب له اثنني: عبُداهلل 
وعبيداهلل. وقال يزيد لأ�سحابه: اإيّن قد اأزمعُت على 
اخلروج، فَمن يخرج معي ؟ قال�ا: اإّنا نخاف اأ�سحاَب 

ابن زياد!
وم�له  م�سلم  بن  عامُر  ِحَبه  و�سَ وابناه،  ه�  فخرج 
اأُمّية. وَقِ�َي يف  �سامل، و�سيف بن مالك، والأدَهم بن 
اأبي عبداهلل  اإىل �سّيد ال�سهداء  الطريق حّتى انتهى 
مّكة،  ِمن  بالأبطح  وه�  عليه  اهلل  �سل�ات  احل�سني 
فا�سرتاح يف َرْحله، ثّم خرج اإىل الإمام احل�سني عليه 
ال�ّسالم اإىل منزله، وبلغ احل�سنَي عليه ال�ّسالم جمي�ؤه، 
فجعَل عليه ال�ّسالم يطلبه حّتى جاء بنف�سه ال�سريفة 
اإىل رحل يزيد العبدّي، فقيل له: قد خرج اإىل منزلك، 
فجل�س احل�سني عليه ال�ّسالم يف رحله ينتظره حّتى 

اأقبل يزيد.. فلّما راأى اإماَمه ينتظره يف رحله قال:

ال�سالُم   ، َفْلَيْفرُح�ا  فبذلك  وَبَرْحَمِتِه،  اهلِل  ِل  ِبَف�سْ
عليك يا ابَن ر�س�ل اهلل. ثّم جل�س واأخرب بالذي جاء 
به، فدعا له الإماُم احل�سني عليه ال�ّسالم بخري، ثّم 
مَّ رْحَله اإىل َرحِل �سّيد ال�سهداء عليه ال�ّسالم.. وما  �سَ
زال�ا جميعًا معه حّتى ا�سُت�سِهدوا جميعًا يف الطّف بني 

يديه.
ية َخَطبوا الُع�لى ب�س�يوفهم ت ف ُه�م

ول�ها النفو�ُس الغ�الي�اُت ُمه�وُر
ُنف�و�ُسهُم َل�ُهم َيت ُحوا وق�د ُنع َفر

فك�اأن َلُهم ن�اعي النفو�س ب�س�رُي
َع املُ�ثاَر ك�اأّنه ق َس�ُقوا الن� ف�ا�سَتن

ر من�ه ف�اَ َعبي�ُر املَج�ام َن�د
هم َني�َل ُمراد وا�ستيَقُنوا ب�امل�وت

ف�الُك�ل منهم �س�احك م�س�روُر
ي�ُس احل�دود بوا�س�مًا فك�اأّن�ا ب

َن ُثغ�وُر بي�ُس اخل�دود لها ابت�َسم
هم وَتَقّحم�وا ك�َس�روا ُجفوَن �ُسيوف

.. حيُ َت�راَكَم اجُلم�هوُر باخليل
ع�اث�وا ب�اآل اأُمّي�ة فك�اأّن�هم

َن في�ه �سقوُر ث َيع رُب الُبغ�ا س�
حّتى اإذا �س�اَء املهيمُن ُق�رَب�هم

وار.. وَجرى الق�سا امل�سطوُر جل
دى الر َرَك�سوا باأرُجلهم اإىل �َسَرك

و�َسَع�وا.. وكل �َسع�ُيه م�س�كوُر
را�ُس كاأّن�ا به�م تلك الع َفَزَهت

َن اأهل�ة وُب�دوُر  في�ها َرَك�د

ال�سهادة.. ال�سرف االأ�سمى
بن  عامر  اأّن  الط��سّي  وال�سيخ  �سهراآ�س�ب  ابُن  ذكر 

م�سلم العبدّي وَم�له �سامل )ر�س�ان اهلل عليهما( قد 
ا�سُت�سِهدا يف احلملة الأُوىل يف وقائع طّف كربالء .

واأّما » �سامل « م�ىل عامر بن م�سلم العبدّي.. فه� م�ىل 
مع �ساحبه  الأ�سمى  ال�سرَف  نال  وقد  الب�سرة،  ِمن 
عامر العبدّي، فَحِظَي بال�سهادة حني َبَرز وقاَتل حّتى 

ُقِتل، فُدِفن مع �سهداء كربالء وعا�س�راء.
امتالأ  �ساملًا يف دينه وعقيدته، وقد  �سامل هذا  وكان 
�س�قًا اإىل الت�سحية وه� ي�سمع الإماَم احل�سني )عليه 
عّي.. قد  عيَّ بَن الدَّ ال�ّسالم (يخطب قائاًل: اأَل واإّن الدَّ
لة.  ّلة، وهيهاَت ِمّنا الذِّ ّلِة والذِّ رَكَز بني اآثنَتني: بني ال�سِّ
ياأبى اهلُل لنا ذلك ور�س�ُله وامل�ؤمن�ن، وُحج�ٌر طابْت 
وَطُهرت، واأُن�ٌف َحِمّية، ونف��ٌس اأبّية، ِمن اأْن ُن�ؤِثَر طاعَة 

اللئام، على َم�سارِع الِكرام!
اأَل واإيّن زاحٌف بهذه الأُ�سرِة على قّلِة العدد وِخذلِن 
َفروَة  (اأبياَت  ال�ّسالم  )عليه  اأن�سَد  ثّم  النا�سر. 

املُرادّي:
على اأُنا�س اإذا ما الدهُر َج�ر

بَكل�َكله.. اأن�اَ باآَخ�رين�ا
م�ًا د فَه�ّزاموَن ق م ز� َنه فاإن

مين�ا فغي�ُر ُمَهز واإن ُنه�َزم
ولكن ن�ا ُجب�ن ب ط وم�ا اأن

َمن�اي�ان�ا وَدول�ة اآَخرين�ا
فُقل لل�س�امتنَي بن�ا: اأفيق�وا

ينا  سَيلقى ال�سامتون كما َلق�
 ونال » �سامل « مع �ساحبه » عامر « �سرفًا اآَخر، ذلك ه� 
يف زيارة الإمام املهدّي �سل�ات اهلل عليه وعلى اآبائه 

الطاهرين، يف ال�سهداء بكربالء، حيث جاء فيها:
ال�سالُم على عامِر بِن ُم�سلم.. ال�سالم على �سامٍل َمْ�ىل 

عامِر بِن ُم�سلم .

الرفيعة  الدرجة  نال  الطف  �سهداء  اعالم  من  الرفيعة علم  الدرجة  نال  الطف  �سهداء  اعالم  من  ال�سالُم علم   ، َفْلَيْفرُح�ا  فبذلك  وَبَرْحَمِتِه،  اهلِل  ِل  ال�سالُم ِبَف�سْ  ، َفْلَيْفرُح�ا  فبذلك  وَبَرْحَمِتِه،  اهلِل  ِل  ال�سالُم ِبَف�سْ  ، َفْلَيْفرُح�ا  فبذلك  وَبَرْحَمِتِه،  اهلِل  ِل  م�سلم العبدّي وَم�له �سامل )ر�س�ان اهلل عليهما( قد ِبَف�سْ

عامر بن م�سلم الَعبدّي  وموال �سامل
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مهرجان ربيع الر�سالة اخلام�س.. 
تنوع ثقايف ور�ضالة موحدة

مهرجان �سنوي تقيمه االمانتان العامتان للعتبتني املقد�ستني احل�سينية والعبا�سية يف اروقتهما احتفاء بذكرى والدة منقذ الب�سرية 
 تقام فيه العديد من الفعاليات االأدبية والفنية والبحو سلى اهلل عليه واآله و�سلم� الر�سل واالنبياء حممد بن عبد اهلل وخا

الدينية املتعّلقة بالر�سالة املحمدية. 
وان التنّوع الذي يحظى به مهرجان ربيع الر�سالة بهدف اإي�سال املعاين اال�سالمية ال�سامية املنبثقة من ال�سخ�سية املحمدية اىل النا�س 
كافة اأعطى الفر�سة ملجلة الرو�سة احل�سينية للتحاور مع عدد من ال�سخ�سيات امل�ساركة يف املهرجان وطر العديد من اال�سئلة حول 
املهرجان وحول �سخ�سية النبي االأكرم حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم وكيفية نقل املفاهيم اال�سالمية اىل �سعوب العامل وخا�سة 

تلك ال�سعوب التي مل تر من اال�سالم اال بع�س املظاهر الدخيلة عليه.
وهذ بع�س احلوارات التي اأجراها مرا�سلو املجلة مع عدد من تلك ال�سخ�سيات: 

ال�سريفي -ف�سل  غازي  في�سل   - احل�سناوي  • ميثم 

23ربيع الأول  1432ه�



د. رهيف نا�سر معاون عميد كلية الرتبية/ ابن ر�سد، جامعة بغداد: 
الر�سالة االإ�سالمية قائمة على اأ�سا�س العدل

-الرو�سة احل�سينية: ونحن يف ذكرى ولدة �سيد الكائنات، ما الر�سالة التي نت�ّجه 
بها اإىل �سع�ب العامل، واإىل ال�سع�ب الطالبة للتحرر خا�سة؟ وكيف ن�ستثمر تعاليم 
اأهل البيت يف عمل ون�سر الثقافة الإ�سالمية بني املجتمعات العاملية؟ وهل ترون اأن 
املجتمع ما زال بحاجة اإىل جمم�عة الأن�سطة الدينية ، لكي يبقى امل�سروع دائمًا 

م�ستمراً؟
اأول: اإن مهرجان ميالد الر�س�ل الأعظم )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ه� منار لكل 
�سع�ب العامل ولي�س للم�سلمني فح�سب حيث جند اأن الر�س�ل )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( ه� اأول من دعا اإىل احلرية واحرتام الراأي واملحافظة على كرامة الإن�سان 

وتخلي�سها من كل اأ�سكال العب�دية وال�ستبداد.
اأ�سا�س العدل،  اأو الر�سالة الإ�سالمية قائمة على  اإن الفكر الإ�سالمي  اأرى  اإنني 
ونعني به و�سع كل �سيء يف م��سعه فكل من ي�ستحق �سيئا يح�سل عليه كما اأن 
العقد الجتماعي ل يق�م على اأ�سا�س ال.... اإمنا يك�ن العمل على اأ�سا�س ا�ستحقاق 

هذا العدل.
والعدل ركن اأ�سا�سي للعقيدة لذلك 
البيت  اأه��ل  اأئمة  كل  به  يعمل  ك��ان 
الر�س�ل  يدع�  كما  ال�سالم،  عليهم 
اىل  و���س��ل��م  واآل����ه  عليه  اهلل  �سلى 
التميز ال�ستحقاقي مبعنى اأن يك�ن 
ال�سخ�س متميزًا بني اأقرانه متّيزا 
اأ�سا�س  على  ل  ذات��ي��ا،  ا�ستحقاقيا 
لالأم�ر  وال����لء  والع�سرية  احل��زب 
اأفكار  اإىل  نحتاج  فلذلك  الأخ��رى  

اأهل البيت ونقتدي بها.

تطبيق  ينبغي  املعم�رة  رب�ع  جميع  فيي  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  فكر  ولن�سر 
الأن�سطة الدينية كمهرجان ربيع الر�سالة واأعني بذلك اأننا نحتاج اإىل تطبيق عملي 
فكري وعدم البقاء يف اجلانب التنظريي والعتماد عليه فقط، بل ينبغي اأن ننزل 
بفكرة الر�سالة املحمدية اإىل اأر�س ال�اقع، ون�سعى لرفع احل�اجز التي متنع دخ�ل 
هذه الأفكار اإىل ال�ساحة املحلية والعاملية، واأهم �سيء ه� كيفية و�سع هذا الفكر 

وحت�يله ملمار�سة عملية.

د. �سليم عطية جوهر، طبيب يف �سحة كربالء: 
الر�سالة اال�سالمية لي�ست مقت�سرة على اأمة دون اأمة

ن�سر  يف  وال�سم�لية  الت��سع  اأهدافها  ومن  رحمة  ر�سالة  الإ�سالمية  -الر�سالة    
الر�سالة  ت�سل  اأن  نظركم كيف ميكن  العامل، فمن وجهة  لكل  الإ�سالم واخلري 

املحمدية اإىل كل �سع�ب العامل؟
 اإن الر�سالة الإ�سالمية هي �س�اء لكل المم ولي�ست خمت�سرة على اأمة دون اأمة 
ول على ق�م دون �س�اهم بل اأنها لكل المم ول يقت�سر على العرب فقط؛ لأنه جمع 
بني بالل احلب�سي و�سهيب الرومي وبني حممد العربي و�سلمان الفار�سي ومل ي�سع 

معيار الل�ن والعرق واإمنا و�سع معيار التق�ى والدين.
واإن من اهم ال��سائل التي ينبغي ان نتبعها لن�سر هذه الر�سالة عامليا تطبيقها 
على ار�س ال�اقع وعدم القت�سار على اجل�انب النظرية عرب املناظرات والنقد 
العالمي والكادميي فقط، لن جانب الحتكاك العملي يك�ن له وقع واأثر اأكرب 

واأو�سع بني ال�سع�ب.

د. عبد املنعم ال�سويلي: 
نتمنى التنّوع وال�سمولية

-اأن مهرجان ربيع الر�سالة يحمل يف طياته جمم�عة من الر�سائل ، ومن هذه 
هذا  ت��رون  كيف  وامل��ب��ادئ،  واخللق  الدين  حيث  من  الر�سالة  ت��سيح  الر�سائل 

24 ربيع الأول  1432ه�



امل���ه���رج���ان، وه����ل ���س��اه��م يف 
اإي�����س��اح م��ع��امل الإ����س���الم اإىل 
الغرب اأم نحتاج اإىل الكثري من 

هذه املهرجانات؟
الر�سالة  ربيع  مهرجان  يحمل 
جمم�عة من الر�سائل يف طّياته 
ومثل هذه الربامج اأمر مطل�ب 
واأم���ر حم��ب���ب وه���ذه الربامج 
الر�س�ل)�سلى  حقيقة  تعك�س 
اهلل عليه واآله و�سلم( اإىل بقية 
اأهل  اأئ��م��ة  وحقيقة  ال�����س��ع���ب 

البيت )عليهم ال�سالم(، وهكذا برامج مهمة ونافعة جدًا للم�سلمني ولغري امل�سلمني 
للتعّرف على ال�سخ�سيات الإ�سالمية املهمة وامل�ؤّثرة.

ولذلك نتمنى ان تك�ن هذه الربامج اأكرث تن�عًا و�سم�لية كاأن ندع� �سخ�سيات من 
خارج العراق وكذلك خارج ال�سالم للم�ساركة يف هكذا برامج حتى يك�ن هناك 

تالقح فكري ل يقت�سر على امل�سلمني فقط.

د. عالء جرب اأ�ستاذ جامعة امل�ستن�سرية: 
غري  الثقافية   لالعتداءات  الت�سدي  املحمدية  الر�سالة  لثقافة  ميكن  -كيف 

الأخالقية التي تنتهز ج�سد الإ�سالم  ؟
اأن هذا املهرجان خط�ة لتحقيق اأهداف القراآن والإ�سالم وهذا ما كان يهدف اإليه 
الر�س�ل �سلى اهلل عليه واآله يف كيفية خلق الإن�سان املتكامل الفاعل يف �سد الهجمة 
الثقافية على الإن�سان امل�سلم من الغرب اأو غري الغرب، وكلما انطلقت هذه البح�ث 
كلما كان لها وقع واأثر على امل�سلمني، من حيث متكينهم وبخا�سة الأخ�ة الباحثني  
وباأخالق  بالعلم  اإن�سانية م�سلمة م�سلحة  الأخطاء وخلق �سخ�سية  من ت�سحيح 

بعيدة عن اأي تاأثري خارجي.
د. عبود جودي احللي، رئي�س جامعة اأهل البيت: 

ينبغي على امل�سلمني اأن يذهبوا بالر�سالة املحمدية اإىل كل ال�سعوب
كيف ميكن اأن يك�ن مهرجان ربيع الر�سالة و�سيلة لنقل الر�سالة املحمدية اإىل �سع�ب 
العامل؟ وهل تعتقدون اأن املهرجان �ساهم يف اعادة حلمة ال�سعب العراقي التي اأراد 

بع�س املغر�سني قطيعتها؟
اإىل  ال��ر���س���ل  اهلل  يبعث  مل  ج7: 
واإمن���ا  ف��ق��ط،  وامل�سلمني  ال��ع��رب 
املحمدية  الإ���س��الم��ي��ة  ال��ر���س��ال��ة 
هادية لكل �سع�ب العامل، فينبغي 
على امل�سلمني اأن يذهب�ا بالر�سالة 

املحمدية اإىل كل ال�سع�ب.
المانتان  به  تق�م  ما  ف��اإن  لذلك 
املقد�ستني  للعتبتني  ال��ع��ام��ت��ان 

والكادميي  والفنان  والف�سيح  ال�سعبي  ال�ساعر  باحت�سان  والعبا�سية  احل�سينية 
حتى تخرج بال�س�رة الالئقة ال�ساملة عن ال�سالم واأن هذه اجله�د لت�سب يف 

م�سار واحد ه� خدمة الإ�سالم وبالد امل�سلمني.
وفيما يخ�ّس املهرجان فقد تط�ر �سيئًا ف�سيئا كما اأنه يف هذا العام قد اأ�سيفت  له 
اخلربات والكفاءات وحققت نتائج مهمة وجيدة ونطمح اىل حتقيق نتائج ملم��سة 
اأف�سل من ال�سابق ، واإن العتبتني احل�سينية والعبا�سية املقد�ستني لطاملا نه�ستا 
مبهمة مثالية متثلت مبنع املغر�سني من زرع فتيل الفرقة بني العراقيني حيث نرى 
اأو ينيب من ميثله اىل  اأن �سماحة ال�سيد ال�سي�ستاين -دام ظّله- يذهب بنف�سه 
بع�س مدن اخ�انه ال�سنة ليعيد اللحمة ال�طنية يف وقت يرتب�س به اأعداء الإ�سالم 
امل�اقف  للتاريخ هذا  ال�طنية وي�سجل  ال�حدة  ل�سق  الفر�س  والعراق، ويتحّين�ن 

املثايل كما حمل التاريخ من قبل م�قف املريزا ال�سريازي يف ث�رة الع�سرين.

د. ال�ساعر اأجمد التميمي:
احلركات  اإليه  و�سلت  مبا  مقارنة  حتبو  تزال  ما  الفكرية  احلركة   

الفكرية والثقافية العاملية
-يرى البع�س اأن احلركة الفكرية والثقافة الإ�سالمية ما زالت تراوح يف مكانها، 
فما هي الأ�سباب وما هي �سبل النه��س بها، وهل متكنت املادة ال�سعرية من تناول 

وق�سايا  امل��ح��م��دي��ة  ال��ر���س��ال��ة 
ال�سالم  عليهم  ال��ب��ي��ت  اأه����ل 
هذه  ا�ستمرار  يف  ي�ساهم  مبا 
بع�س  واأن  خ�س��سا  الر�سالة، 
ي�ستعمل�ن  وال�سعراء  الأدب���اء 
اأح��ي��ان��ا م��ف��ردات غ��ري م�ّفقة 
النزول  ي��ري��دون  اأن��ه��م  بحجة 
اإىل م�ست�ى من املعاين يفهمه 

اجلميع؟ 
قد  ال�سعراء  اإن  احلقيقة  يف 
متكن�ا ب�سبب ما يحمله ال�سعر 
وبديع  ال��ق���ل  يف  ب��الغ��ة  م��ن 

الكالم اأن ي��سل�ا الكثري من الأم�ر اخلا�سة بر�س�ل اهلل )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( وباأهداف الر�سالة املحمدية واأفكار وعل�م اأهل البيت عليهم ال�سالم ورغم 
ذلك فاإين اأرى اأن النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم اأ�سمى من اأن ي��سف، بناء على 
مق�لته لأمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم) يا علي، ل يعرفني ال اهلل واأنت( لذلك فاإنني 
اأوجه دع�ة لل�سعراء اأن يتمّعن�ا بالر�سالة املحمدية ويتمّعن�ا بتعاليم النبي )�سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم( فه�  لي�س ث�رة على الظلم والطغيان فقط اأو داعية لتطبيق 
النظم العبادية لالإ�سالم فقط بل كان معلما للنا�س الكثري من الق�سايا ومنها كيف 
نحّب وكيف نتعامل مع الآخر، وكيف ن�ساحب وكيف نعادي والكثري من الأخالق 
ال�سامية التي ترتقي بالإن�سان  اإىل املعايل فعلى ال�سعراء اأن يعتن�ا كثريا باإبراز 

خ�سال �سخ�سه الكرمي لتنتهل منها الأمم مما ي�سم� بها نح� الكمال.
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اأما فيما يخ�س احلركة الفكرية فهي ما تزال حتب� مقارنة مبا و�سلت اإليه احلركات 
الفكرية والثقافية العاملية التي ت�سري ب�سرعة كبرية واأعتقد اأن من اأ�سباب ذلك اأن 
اأعمالنا فردية ولي�ست م�ؤ�س�ساتية فنحن بحاجة اإىل عمل م�ؤ�س�ساتي تنتظم فيه 
اجله�د بع�سها مع البع�س الآخر وجتتمع القل�ب وتتالقح الأفكار مع بع�سها يف 

جميع املعارف.
نحن بحاجة اإىل منّ�رين ومتن�رين من اأجل حمل هذه الر�سالة الكبرية، وبدعم 
من امل�ؤ�س�سات كالذي تق�م به العتبتان احل�سينية والعبا�سية املقد�ستان، والدور 
العاملي الريادي الذي تق�م به العتبة احل�سينية املقد�سة وخا�سة يف ميدان الإعالم 

كما لحظنا.   
اأما ما يخ�س لغة اخلطاب التي قد ي�ستعملها ال�سعراء والأدباء فقد لحظت كثريا 
من ال�سعراء والباحثني يتهيب�ن  ال�ل�ج يف هذا امليدان واأعني به ميدان احلديث 
عن اأهل البيت عليهم ال�سالم لأنهم يرون اأن ق�سية اأهل البيت عليهم ال�سالم 
ومظل�ميتهم قد و�سلت اإىل حد كبري اإىل درجة اأننا بتنا نخ�سى على اأنف�سنا من 
احلديث عنهم خ�س��سا مع وج�د الكثري من العقليات الفا�سدة امل�سيطرة على 
بع�س امل�ؤ�س�سات، ولكن ذلك مل مينع من وج�د الكثري من العقليات التي ت�سعى 
اإىل التط�ير، ولكنها ل ت�ستطيع، اأي اأن هناك عقليات )مق�سرة واأخرى قا�سرة(، 

وهاتان احلالتان تعيقان �سعي املثقف يف اإي�سال حقيقة اأهل البيت عليهم ال�سالم 
اإىل النا�س، خ�س��سا واأنني مل اأجد يف جمال بحثي العلمي خريًا منهم يف جمال 
لأنه قّدم  ال�سالم  التمّعن يف ق�سية احل�سني عليه  اإىل  اأدع�  العظماء، ولذلك 

م�ساهد اأقل ما ميكن اأن يقال عنها اأنها اإعجازية.

اللغة  ق�سم  الرتبية  كلية  بغداد  البحراين-جامعة  د.فاطمة 
العربية:

-هل ارتقت جمتمعاتنا الإ�سالمية اإىل الخالق النب�ية يف تعاملها فيما بينها من 
جهة ويف تعاملها مع املجتمعات الخرى من جهة اأخرى، لت�ساهم يف ت�سحيح 
ال�س�رة امل�سّ�هة لال�سالم يف الغرب خا�سة بفعل ت�سرفات بع�س املح�س�بني 

عليه؟
التعاي�س  تريد  فال�سع�ب  الأنظمة احلاكمة،  وبني  ال�سع�ب  بني  الف�سل  ينبغي    
التي حتت�ي على  الر�سالة ال�سالمية  لنقل  ب�سالم، فهي تعمل جاهدة و�سادقة 
مفاهيم �سامية، لكن الفعل واخلراب غالبا ما يك�ن من قبل النظمة، اي اأن اخللل 

الأكرب ه� يف القائمني على بع�س النظمة.
وما جنده الن من الث�رات اجلماهريية ما هي ال ا�سارة اإىل الأنظمة لكي تغرّي 
اأنف�سها من هذا ال�سياق وهذه الث�رات ا�سارات اىل مطاليبهم ال�سالحية يف اإيجاد 

�ساحة اطمئنان يعي�س�ن فيها.
-وكيف لنا كم�سلمني اأن نحافظ على الر�سالة املحمدية يف ظل التغريات والن�سطة 

التي متار�س عملية التدمري خا�سة تلك املعادية لالإ�سالم؟
  يك�ن ذلك بالرج�ع اإىل الأحاديث ال�سريفة والبحث عن الآليات وال�سبل الكفيلة 
باإي�سال حمت�ى الر�سالة املحمدية واحلديث النب�ي ب�س�رة �سحيحة ووا�سحة 
واإن من بني اأهم تلك ال��سائل والليات املهرجانات  الدينية والثقافية ف�ساًل عن 

دور و�سائل العالم واأنا اأوؤكد على هذا اجلانب.
واإن مق�لة اأن الإعالم �سلطة رابعة ل يعني فقط ك�نه �سلطة �ساغطة بقدر ما ه� 

عامل ت�عية وعامل فتح ومنطلق  ليجاد احلل�ل لكثري من امل�ساكل.
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◄  بقلم: ولء ال�سّفار

بعد ان اختتمت يف مدينة كربالء املقد�سة مرا�سيم زيارة اأربعينية 
الإمام احل�سني عليه ال�سالم هذه امل�سرية التي ج�سدت قمة ال�لء 
بالإمام احل�سني )عليه  البيت  اأهل  املطلق ملحبي  والإميان  وال�فاء 
ال�سالم( ا�سافة اىل ما خّلفته هذه امل�سرية من �س�ر وم�اقف مل 

جند لها مثيل يف اي بقعة من بقاع العامل .
 حيث امتدت م�ائد الإطعام املجاين من �سمال العراق حتى جن�به 
عدد  �س�هد  حيث  ال�الدين  لرّب  رائعة  �س�را  الزيارة  ج�سدت  كما 
على  اآباءهم  يحمل�ن  العمر  يف  كهلة  بينهم  ال�سخا�س  من  كبري 
ظه�رهم لي�سق�ا الطريق اإىل كربالء م�سيا على الأقدام اإ�سافة اىل 
وكربالء  مدينته  بني  الكبرية  امل�سافات  بقطع  الخر  البع�س  قيام 
املقد�سة عدة مرات نيابة عن والديه ليبعث ث�اب كل زيارة اىل اأحد 

والديه وغريها من ال�س�ر التي ل� اأردنا �سردها لطال بنا املقام .
ولكن ال�س�رة التي ا�ست�قفتني يف هذه الزيارة والتي اعتقدها انها 
فريدة من ن�عها يف حياتنا الي�مية هي ق�سة الطفلة )يقني( التي 
تبلغ من العمر عامني والتي تعر�ست لآثار حرق يف وجهها وكدمات 
كربالء  مدينة  عند مدخل  �سيارة مفخخة  انفجار  اإثر  يف ج�سمها 
الطفلة  هذه  ان  الأم��ر  يف  الغريب  لكن  النجف  جهة  من  املقد�سة 
تركها والدها يف امل�ست�سفى ومل يح�سر مل�اكبة عالجها رغم وج�ده 
يف املدينة املقد�سة واكتفى بان يح�سر عند ابنته يف امل�ست�سفى بعد 
طفلتي  ان   " قائال  املحم�ل  بجهازه  �س�رة  لها  ملتقطا  النفجار 
اأتركها  واأن��ا  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  الإم��ام  م�كب  عند  جرحت 
حتت رعايته وه� الذي ي�سفيها" عائدا اإىل مقّره يف اإحدى امل�اكب 
زوار  خلدمة  النجف(   – )كربالء  طريق  على  ال�اقعة  اخلدمية 
الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( كي ل يف�ته ث�اب اخلدمة اإ�سافة 
اأ�سابها حملت جراحها ب�سمتها  وبالرغم مما  ان يقني  اىل ذلك 
طريق  بان  وعقيدة  ثقة  وكّلها  اأع��داوؤه��ا  بها  ي�سمت  ان  من  خ�فا 
احل�سني )عليه ال�سالم(  طريق مكلل بالدم ومتّ�ج بالفداء من اأجل 
اإعالء كلمة احلق ودح�س الباطل وان العداء مهما حاول�ا فاإّنهم  

مل ولن ي�ؤّثروا بعقيدتنا مهما امتلك�ا من و�سائل.

يو

بعد ان اختتمت يف مدينة كربالء املقد�سة مرا�سيم زيارة اأربعينية 

ب�سمت يقني اهتزت 
عرو�س االأعداء  

�سارك يف املهرجان عدد من الفنانني باأعمال خمتلفة 
وقد كان من بني تلك العمال التي �سدت انتباه رواد 
املهرجان ونالت اعجابهم ل�حة الفنان عبا�س را�سي، 
ميثله  وما  املهرجان  عن  اأول  ب�س�ؤاله  اليه  فت�ّجهنا 
بالن�سبة اليه، وثانيا عن املعاين التي حتملها بل�حته امل��س�مة بل�حة)اأهل الك�ساء(عليهم ال�سالم، 

ور�سالته التي ي�جهها اىل الفنانني.
املهرجان ميثل ر�سالة لدول و�سع�ب العامل، وخا�سة يف هذا املكان الذي كان ول يزال مركز ا�سعاع 

فكري للعامل اأجمع فالعامل ه� الذي ينظر اإىل كربالء ولي�ست كربالء هي التي تنظر اإىل العامل.
بهذه الل�حة )ل�حة اأهل الك�ساء(  التي ت�سم الكف اليمنى وكل اأ�سبع من هذه ال�سابع يرمز اإىل واحد 

من ا�سحاب الك�ساء .
فال�سبع  الكبري )ال��سطى( يرمز ل�سيد الكائنات ونبي الرحمة حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم.

اما ال�سبعان على جانبي ال�سبع الو�سط فهما �سبطا الر�س�ل )احل�سن واحل�سني عليهما ال�سالم( 
ونالحظ اأن اأحد ال�سبعني اأكرب من الخر اأي فرق العمر بني المامني عليهم ال�سالم.

وقد رمزت بالن�ر الحمر الذي يخ�س الإمام احل�سني عليه ال�سالم نظرًا ل�ست�سهاده وباقي ال�سابع 
بالن�ر البي�س والبهام ي�سري اىل الإمام علي عليه ال�سالم بينما اخلن�سر اأ�سبع رقيق ورفيع ي�سري اإىل 

�سيدة ن�ساء العاملني فاطمة الزهراء عليها ال�سالم.
اأما الن�ر الذي خلف اليد فه� جربائيل عليه ال�سالم وحاولت اأن اأرفع األ�ان ال�سماء اإىل اأدنى والأر�س 

اىل اأعلى لكي اأ�سري اإىل اأن ه�ؤلء هم م�ج�دون ومعرف�ن يف ال�سماء قبل الر�س.
واإنني ومن خالل جملتكم ومن خالل اإعالم املهرجان اأوّجه ر�سالة اىل اجلميع من خالل هذه الل�حة 

للبحث عن حقيقة اأ�سحاب الك�ساء، وقد اخرتت الكف لأنها اأقرب �سيء للفهم يف هذا للعامل اأجمع.
اأما ر�سالتي للفنانني فاأنا اأدع�هم اإىل ال�سرتاك يف املهرجانات واملعار�س بغ�س النظر عن الرباح 

املادية، واأمتنى من املراكز الفنية اأن حتذو حذو العتبتني املقد�ستني احل�سينية والعبا�سية.

ل����وح����ة يف 
امل���ه���رج���ان
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القائد ال�سرورة، قائدنا اإىل االأبد، امللك 
املفدى، �ساحب اجلاللة، فخامة الرئي�س، 

�سمو االأمري، وقائمة االأ�سماء وال�سفات 
والنعوت تطول وتطول وكلها ت�سري 

اإىل حقيقة واحدة وهي تكري�س واقع 
الديكتاتور واحلاكم امل�ستبد الظامل على 

حال العباد والبالد. 
م�ستقى القانون يف الدول الديكتاتورية 

هو راأي الديكتاتور، فاحلاكم امل�ستبد 
ل القوانني مبا يخدم �سلطانه وحكمه  يف�سّ

ومبا يوفر له االأر�سية القانونية حلكم 
البالد اإىل اآخر حلظة من حياته، وي�سخر 

لذلك الق�ساة واملثقفني وامل�سرعني 
واالإعالميني، الذين يروجون ل�سخ�سه 

 وي�سريون بركب هوا وميجدون بحمد
وما ليه نزواته ورغباته، يعملون 

كل ذلك وهم يدركون اإن موقفهم هذا 
بالت�ساد مع م�سالح العباد والبالد، ولكن 

طمع اجلائزة واملنا�سب واالمتيازات 
قد يعمي اأب�سارهم، بل حتى ب�سريتهم 

فرتاهم يف طغيانهم يعمهون. 

احلاكم امل�ستبد وبطانته الذين ي�سفق�ن له ويربرون 
لأعماله ال�س�فينية ويغط�ّ�ن على جرائمه ال�ح�سية 

ويت�سرتون على نهبه الأم�ال واحتكاره ال�سفقات التجارية 
وي�سيدون مبجده الغابر من قبيل حامي البالد ونا�سر 
ال�سعفاء واملدافع عن العزة والكرامة... اإىل اآخره من 

ال�سفات املكذوبة التي هي اأبعد ما تك�ن عن منهج الطغاة 
يف واقع الأمر وميادين العمل، بل اإنها �سعارات يرددها 
املتملق�ن وما اأكرثهم يف زمن العهر ال�سيا�سي والنفاق 

الجتماعي للح�س�ل على فتات خبز ور�سفات ماء تتطاير 
من فم الديكتات�ر وعائلته واملقربني منه، وما اأتع�سها من 

عي�سة اأن يبيع الإن�سان �سمريه ووجدانه من اأجل دنيا غريه 
ولي�س من اأجل دنياه، حيث اإنه يف واقع الأمر يعي�س ذليال 

حقريا م�سل�ب الإرادة والختيار ! 
وطاملا ي�ستبد الظامل بحكمه ويتخذ من عباد اهلل خ�ل 

وخدما وعبيدا ومال اهلل دول يتداوله يف غّيه وف�ساده 
وظلمه واإطالة حكمه اجلائر، خالفا للحاكم العادل 

فاإنه يت�سدى خلدمة العباد وحفظ الأم�ال وتبديدها 
على م�ستحقيها وتط�ير حالهم وبالدهم نح� الأف�سل 

والأح�سن، وهذا نبي اهلل عي�سى بن مرمي عليه وعلى نبينا 
حممد اأف�سل التحية وال�سالم، قد �سرب لنا اأروع الأمثلة 

فيما يجب عليه اأن يك�ن احلاكم العادل يف ت�ا�سعه و�سم� 
اأخالقه ورفعته، اإذ قال عليه ال�سالم للح�اريني: يل اإليكم 

حاجة، فاإن عاهدمت�ين على اأن تق�س�ها يل قلتها لكم، 
فقال احل�اري�ن: ق�سيت حاجتك يا روح اهلل، الأمر منك 

القائد ال�سرورة، قائدنا اإىل االأبد، امللك 
املفدى، �ساحب اجلاللة، فخامة الرئي�س، 

احلاكم امل�ستبد وبطانته الذين ي�سفق�ن له ويربرون 
لأعماله ال�س�فينية ويغط�ّ�ن على جرائمه ال�ح�سية 

ويت�سرتون على نهبه الأم�ال واحتكاره ال�سفقات التجارية 

الدميقراط��ية 
واإرادة الت���غ������ي�������ري 
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والطاعة علينا. 
فقام عي�سى عليه ال�سالم وغ�سل اأقدامهم واحدا واحدا، 

فقال�ا: كنا اأحق منك بهذا !  فقال :  اإن اأحق النا�س 
باخلدمة العامل، اإمنا ت�ا�سعت هكذا لكي تت�ا�سع�ا 

بعدي يف النا�س كت�ا�سعي لكم، ثم قال -عليه ال�سالم- 
)بالت�ا�سع تعمر 

احلكمة ل بالتكرب، 
وكذلك يف ال�سهل ينبت 

الزرع ل يف اجلبل( 
وما اأحلى اأن يتحلى 

النا�س م�اطن�ن 
وحكام بهذه اخل�سال 

التي بها ن�س�د على 
الأمم وبدونها ن�سقط.    

اإن ال�سع�ب احلرة 
تعلم قبل غريها اإن 
الإن�سان يف النظام 

الدميقراطي ه� 
الأ�سل يف ت�سريعات 

الدولة، وحق�قه 
هي م�ستقى 

القان�ن بال�ستقاء احلقيقي ل بال�ستقاء املزّيف كما يف 
الديكتات�رية، حيث اإن القان�ن يف النظام الدميقراطي 
و�سع لأجل الإن�سان، فالقا�سم امل�سرتك يف كل الق�انني 

ال�سيا�سية والقت�سادية واجلزائية وال�سخ�سية 
والجتماعية ه� فائدة الإن�سان اإبقاء واإمناء، ولذا كان 

النا�س يف نظر احلك�مة العادلة �س�ا�سية كاأ�سنان امل�سط، 
كلهم راع وكلهم م�س�ؤول عن رعيته، واإنهم م�سلط�ن على 

اأم�الهم واأنف�سهم، ومن ا�ست�ى ي�ماه فه� مغب�ن، اإىل 
غري ذلك من الأدلة الدالة على اإن الإن�سان ه� الأ�سل، 
ويجب على الدولة اأن تراعي حق�قه يف كل ت�سريعاتها 

وتطبيقاتها، هذا ه� الأ�سل الأ�سيل الذي يجب على الدولة 
الدميقراطية احلقيقية اللتزام به ول يج�ز لها التخلي 

عنه. 
الظاهر اإن يف �سيا�سة الدولة الدميقراطية اأم�را ثالثة 

ينبغي اأن تت�خاها يف الهدف، هي: امل�ساواة والعدل 
والإح�سان، فامل�ساواة معناها الت�ساوي، وقد يك�ن الت�ساوي 

عدل وقد ل يك�ن عدل، بل قد يك�ن ظلما، فاإذا �ساوى 
الت�سريع العاملني يف العمل كان ت�ساويا وعدل، واإذا 

اأعطاهما متفاوتا كال بقدر جهده كان عدل  ل م�ساواة. 
فالعدل اإذًن على ما عرف�ه ه� اإعطاء كل ذي حق حقه، 

واإدانة كل ذي جرم بجرمه، اأما الإح�سان فه� اإعطاء املزيد 
من احلق مبقت�سى الرحمة والعطف فيما ل ي�سر بحق 

الآخر، والعف� عن امل�سيء فيما ل يك�ن العف� �سببا لبطالن 

حق، والإح�سان ف�ق القان�ن، لأن القان�ن جمرد حفظ 
احلق�ق وال�اجبات والإدانات، اأما الإح�سان فه� املراعاة 

لأجل تهدئة اجل� امل�سح�ن، واإيجاد ال�سالمة وال�ئام 
واملحبة. 

والدولة يف النظام الدميقراطي يلزمها مراعاة ذلك 
لتجعل من القان�ن واحة خ�سراء حتفها الرحمة واحلنان 

وانعكا�س ذلك على الإن�سان، وهذا ما ي�جب تق�ية الروابط 
بني الدولة وبني الأمة، ويقدم الأمة اإىل الأمام، ويدفعها 

باحلما�س والهمة والطم�ح والآمال العالية اإىل تقدمها، اإذ 
العالقة املتبادلة باملحبة القائمة على الرحمة وال�د ت�جب 

تكري�س الثقة واحلرية والرفاه، وكل ذلك من مق�مات 
التقدم، ومن املعل�م اأن الطمئنان وال�سكينة وال�ستقرار 

النف�سي والفكري والجتماعي من اأهم مق�مات بناء 
احل�سارات. 

اإذن بناء الدولة الدميقراطية ه� بناء للح�سارة من اأو�سع 
اأب�ابها، حيث اإن النظام اجلماهريي احلقيقي يف�سح 
املجال اأمام جميع �سرائح املجتمع - بغ�س النظر عن 

انتمائه الق�مي اأو الديني اأو املذهبي - لبنائه وتط�يره، 
وتك�ن فيه فر�س العمل والتعليم والتجارة وال�سناعة... 
متكافئة بني اجلميع ولي�ست مقت�سرة على اأفراد العائلة 

املالكة اأو من ي�سبح�ن يف فلكها !  ول تزال احل�سارة 
م�ستقة من احل�س�ر الفاعل لتط�ير البالد واإنعا�س 

القت�ساد ورفاهية العباد، فاحل�س�ر ال�سامل والكامل 
مت�فر يف الأنظمة الدميقراطية اأكرث مما ه� عليه يف 

الأنظمة امل�ستبدة، لأن يف الأول الكل يف خدمة الكل، ويف 
الثاين الكل يف خدمة الفرد، وهكذا فاإن مق�مات النه��س 

احل�ساري يف الدميقراطية تك�ن متاحة ومت�فرة بالفعل 
وبالق�ة وللجميع، يف حني اإنها خمدو�سة يف الديكتات�رية اإن 

مل نقل اإنها معدومة. 
والأنظمة الدميقراطية نحكم بدميقراطيتها مبا تعك�سه 

من نتائج طيبة على اأر�س ال�اقع، ورمبا تك�ن اأنظمة 
مركزية عادلة متقاربة مبعطياتها الدميقراطية اأكرث 

من اأنظمة تدعي الدميقراطية ولكنها بعيدة عن مدياتها 
امللم��سة، علما اإن العقل ال�سليم ل يربر ممق�تية التفرد 

بال�سلطة باأي �سكل من الأ�سكال.   
فال�سع�ب احلرة الكرمية قد ت�سرب وقد يط�ل بها ال�سرب 

ولكنها يف نهاية املطاف وعندما ياأخذ الفقر واحلرمان 
والبطالة واملر�س و�سحق الكرامة وغمط احلق�ق منها 
ماأخذا كبريا حينئذ تنتف�س على واقعها املزري وت�سعى 
باأن تاأخذ بنف�سها زمام املبادرة وتر�سم بنف�سها احلكم 

الذي تريد واحلاكم الذي يلبي طم�حها وينفذ مطالبها يف 
التغيري والإ�سالح والتط�ر، نعم اإنها ت�سعى لطي ّ �سفحة 

الديكتات�رية ويل ّ ذراع امل�الني لها وك�سرها وتاأ�سيل 
النظام الدميقراطي بدل عن تلك العه�د الظلماء التي 

عانت ما عانت فيها من ظلم وقهر وانتكا�س و�سق�ط، 
ومن باب ل ي�سح اإل ال�سحيح، رمبا الذي حدث يف ت�ن�س 
اخل�سراء وم�سر الكنانة ما ه� اإل غي�س من في�س لث�رة 
الغ�سب والتغيري �سد الأنظمة الفا�سدة وامل�ستبدة، وما ه� 

اآت اأعظم واأكرب، فاعتربوا يا اأويل الألباب.. 
 

القان�ن بال�ستقاء احلقيقي ل بال�ستقاء املزّيف كما يف 
الديكتات�رية، حيث اإن القان�ن يف النظام الدميقراطي 

الدميقراط��ية 
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لتجعل من القان�ن واحة خ�سراء حتفها الرحمة واحلنان 
وانعكا�س ذلك على الإن�سان، وهذا ما ي�جب تق�ية الروابط 

بني الدولة وبني الأمة، ويقدم الأمة اإىل الأمام، ويدفعها 
باحلما�س والهمة والطم�ح والآمال العالية اإىل تقدمها، اإذ 
العالقة املتبادلة باملحبة القائمة على الرحمة وال�د ت�جب 

التقدم، ومن املعل�م اأن الطمئنان وال�سكينة وال�ستقرار 

اإذن بناء الدولة الدميقراطية ه� بناء للح�سارة من اأو�سع 

انتمائه الق�مي اأو الديني اأو املذهبي - لبنائه وتط�يره، 
وتك�ن فيه فر�س العمل والتعليم والتجارة وال�سناعة... 
متكافئة بني اجلميع ولي�ست مقت�سرة على اأفراد العائلة 

الأنظمة امل�ستبدة، لأن يف الأول الكل يف خدمة الكل، ويف 
الثاين الكل يف خدمة الفرد، وهكذا فاإن مق�مات النه��س 

احل�ساري يف الدميقراطية تك�ن متاحة ومت�فرة بالفعل 
وبالق�ة وللجميع، يف حني اإنها خمدو�سة يف الديكتات�رية اإن 

والأنظمة الدميقراطية نحكم بدميقراطيتها مبا تعك�سه 

من اأنظمة تدعي الدميقراطية ولكنها بعيدة عن مدياتها 
امللم��سة، علما اإن العقل ال�سليم ل يربر ممق�تية التفرد 

فال�سع�ب احلرة الكرمية قد ت�سرب وقد يط�ل بها ال�سرب 
ولكنها يف نهاية املطاف وعندما ياأخذ الفقر واحلرمان 

ماأخذا كبريا حينئذ تنتف�س على واقعها املزري وت�سعى 

الذي تريد واحلاكم الذي يلبي طم�حها وينفذ مطالبها يف 
التغيري والإ�سالح والتط�ر، نعم اإنها ت�سعى لطي ّ �سفحة 

النظام الدميقراطي بدل عن تلك العه�د الظلماء التي 

اآت اأعظم واأكرب، فاعتربوا يا اأويل الألباب.. 
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 منني تطيب نفو�سهم وترتااإن كثريا من املو
اأج�سادهم من تعب العمل واإجهاد واأعباء احلياة 

 ،وهمومها حني �سماعهم كلمات القراآن الكر
وبخا�سة اذا كانت ت�سدو بها اأ�سوات عذبة، فيما 
ي�سعى كثري اأي�سا اإىل تعّلم القراآن قراءة وتدبرا 
من خالل �سماعه لبع�س القراءات امل�سهورة، كما 

اأن هناك من ي�ستمع اىل القراآن الكر للترّبك من 
جهة ولتذّكر نعم اهلل تعاىل و�سكر عليها من جهة 

اأخرى. 
ولقد كانت عملية حت�سيل املادة القراآنية ال�س�تية اىل اأمد قريب متر مبراحل 
لبيعها  املخ�س�سة  الأماكن  ت�ّفر  عدم  منها  كثرية  �سع�بات  وت�اجه  عديدة 
وت�فريها للم�ؤمنني، ولكن العتبة احل�سينية املقد�سة التفتت اىل حاجة امل�ؤمنني 

هذه فعمدت اىل تاأ�سي�س مكتبة خا�سة اأطلق عليها ا�سم )املكتبة القراآنية(.
وللتعريف اأكرث بهذه املكتبة حّدثنا م�س�ؤول دار القراآن ال�سيخ ح�سن املن�س�ري 
تاأ�س�ست يف عام  ال�سريفني  التي تقع بني احلرمني  القراآنية  اإن املكتبة  قائال: 
2008 وكانت الغاية الرئي�سية منها امل�ساهمة يف ن�سر الثقافة القراآنية بالدرجة 
ال�سا�س بال�سافة اىل ن�سر الأدعية ال�اردة عن اأهل البيت )عليهم ال�سالم(.

ال�حيد  فرعها  واإمنا  اآخر،  فرع  اأّي  القراآنية ل متتلك  املكتبة  اأن:  اىل  واأ�سار 
لإن�ساء  الدرا�سة  اأن هنالك م�ساريع قيد  ال�سريفني، م�سيفًا  ما بني احلرمني 
فروع اأخرى قرب املزارات داخل وخارج العراق خا�سة يف النجف والكاظمية 

و�سامراء.
بداية  يف  املكتبة  اإن  املن�س�ري:  ق��ال  املكتبة  بها  م��رت  التي  امل��راح��ل  وع��ن 

كم�سروع  منها  ه� مطل�ب  ملا  م�ازيا  يكن  وعملها مل  �سغرية  كانت  تاأ�سي�سها 
العاملني  امل�ؤمنني  الأخ���ة  ومثابرة  وبجه�د  ذلك  بعد  ولكن  ق��راآين،  تثقيفي 
متط�را  عملها  اأ�سبح  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة  الأمانة  وبدعم  فيها 
اجلمه�ر  قبل  من  عليها  الإقبال  اأن  م�سيفًا  امل�ؤمنني،  الخ�ة  لطلبات  وملبّيا 
بالذكر  العراق وخارجه ومن اجلدير  اأ�سبح كبريا جدًا �س�اء كان من داخل 
التي  امل�ؤ�س�سات الخرى  العديد من  ن�سبة اىل  املكتبة ورغم �سغر عمرها  اأن 
قطعت اأ�س�اطا كبرية يف هذه املجالت اأ�سبحت جتهز امل�ؤ�س�سات الدينية اأي�سًا 
 )CD( )DVD( من داخل العراق وخارجه باأ�سرطة الكا�سيت وال�سيدي

وعلى مدار ال�سنة.
ن�سبة  بتزايد  املن�س�ري  ا�ست�سهد  املكتبة  �سهدته  الذي  التط�ر  على  وكدليل 
جدًا  �سعيفة  القراآنية  املكتبة  اإن�ساء  بداية  يف  املبيعات  كانت  فقال:  املبيعات 
حيث كانت ال�اردات ال�سهرية لها ت�سل يف حّدها الأق�سى اإىل �ستمائة األف 
ال�اردات  فا�سبحت  ملح�ظ  ب�سكل  احلايل  ال�قت  يف  تزايدت  ولكنها  دينار 
اأ�سا�س بيع )3500 �سيدي  ت�سل اإىل ثالثة ماليني دينار �سهريًا مق�سمة على 
واإن  هذا  �سهريًا   DVD قر�س  و500  كا�سيت(   2000( من  واكرث   )CD

عمل املكتبة ل يزال قاباًل للت��سع والتط�ر.
اإن  قائال:  املكتبة  يف  بالعمل  يق�م  الذي  الكادر  ذكر  اىل  املن�س�ري  وتطّرق 
عدد العاملني يف املكتبة ثالثة اأ�سخا�س كلهم من ذوي اخلربة والخت�سا�س 
دار  الخ�ة من  باأحد  اأي�سا  ال�ستعانة  وتتم  والكا�سيت،  ال�س�تيات  برامج  يف 
ال�سيدي  اأقرا�س  لتح�يل  ال�س�تيات  جمال  يف  مهند�س  وه�  الكرمي  القراآن 
اإىل كا�سيت وبالعك�س -واإن �ساء اهلل تعاىل- فاإن العمل م�ستمر وقابل للتطّ�ر 

• ميثم احل�سناوي.

املكتبة القراآنية..
 رافد ثر لع�ضاق ت�وة القراآن
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بف�سل اهلل تعاىل وبركات الإمام احل�سني واجله�د املبذولة من الأخ�ة امل�ؤمنني 
ودعاء امل�ؤمنني لنا.

وقال )عمار اخلزاعي( اأن دار القران الكرمي يف العتبة احل�سينية املقد�سة 
وت��سيعها حيث  وتط�يرها  القراآنية  املكتبة  تاأهيل  اإعادة  بادرت م�ؤخرا اىل 
مت رفد الدار باأجهزة الن�سخ احلديثة والقراءات النادرة، كما اأ�سيف اإليها 
عن  ف�سال  املقد�سة،  احل�سينية  العتبة  لقّراء  املختلفة  ال��ق��راءات  اأقرا�س 
امل�سباح  وجملة  املختلفة  امل�ساحف  وبع�س  الناطق  بامل�سحف  جتهيزها 

القراآنية ون�سرة احلفيظ.
واأ�ساف اخلزاعي ان عملية التط�ير تاأتي �سعيا من العتبة احل�سينية املقد�سة 
لرفد املجتمع الإ�سالمي بكل ما ه� جديد يف املجال القراآين وم�اكبة للتط�ر 

احل�ساري".
للقراآن  عا�سق  لكل  وراف���دا  منهال  املكتبة   ه��ذ اأ�سبحت  وهكذا 
الكر اأزاحت تلك الهموم وال�سعوبات التي كان يعي�سها الباحثون 
عن االأ�سوات القراآنية العذبة واملتميزة واملحببة لهم، واأ�سبحت 
عملية االقتناء مي�سورة بف�سل اجلهود اخلرّية للمومنني العاملني 

يف دار القراآن الكر يف العتبة احل�سينية املقد�سة. 

◄  بقلم: ح�سنني جابر احلل�           

اأفكارها من خالل املعطيات يف واقعنا الإ�سالمي  مازالت الب�سرية حتدد 
اإذ يتعامل معها تعامال مل�ؤه الت�اتر جيال بعد جيل حتى تبقى �سائرة على 
منهج كربالء، فتاأثرها بال�اقعة يعطيها الأمل بان تبقى �سامدة وم�ستمرة 
اأكل  بح�سارة  تتفاخر  التي  ال�سع�ب  بني  مقامها  لتفقد  حتى  بعطائها 
عليها الدهر و�سرب ولترقى مل�ست�ى الإن�سانية حتى وان مل تكن املعطيات 
عريقة  ما�سم�ها  ح�سب  بح�سارة  بتم�سكهم  وا�سح  اأثرها  ولكن  وا�سحة 
تنا�س�ا   لالأ�سف  ولكن   ، ال�سرقي�ن  حتى  بها  فيعجب  بذلك  لي�ست  وهي 
ح�سارتهم التي �سحى من اجلها اأنبل خلق اهلل لتك�ن هي العماد لهم يف كل 
حني، فح�سارة الإ�سالم مبنية على اأ�س�س ال�سم�د وباحتياجها اإىل رجال 
احل�سارة  وهاهي   ، لهم  املنار  هي  لتك�ن  اجلها  من  وي�سح�ا  يعتمدوها  
مبنهج  وال�سري  العتقاد  وبا�ستمرار  وال�س�م  ال�سالة  با�ستمرار  م�ستمرة 
وت�سدت  ال�سهادة  باإطار  الإ�سالم   ح�سارة  اأطرت  التي  الظافرة  كربالء 
واحدة  ولكل  هذا  ل�قتنا  م�ستمرتان  فاحل�سارتان  والبغي  الكفر  حل�سارة 
منها دولة ورجال وجمتمع يتاأثر بها ،وحركتا الإ�سالح تظهر على الأق�ى 
اأ�س�ست  التي  الغربية  اأما واقع احل�سارة   ، باملبدئية احلقة  رجال مت�سك�ا 
اأ�سا�س يغمره التالعب مب�سري الإن�سانية ومرحلة دمج احل�سارة ب�سابقاتها 
نح�ها  الإن�سانية  طريق  ولتمح�ر  اإليها  لت�سدها  احل�سارات  بع�س  وتغري 
بفتحها باب    ) الع�ملة( على م�سراعيه لتجذب العدد الأكرب من النا�س 
الدهر  اإىل ويالت  ، ومل يح�سدوا  باأم�ال زهيدة  باع�ا ح�سارتهم  الذين 
فم�سريتها  ال�قت  لهذا  خالدة  بقت  الإ�سالم  ح�سارة  اإل  عليهم  املتعاقبة 
احل�سارة  حروف  �سّطر  الذي  كربالء  ومنهج  اول  اهلل  بف�سل  تنقطع  مل 
الإ�سالمية بدماء �سهدائه ثانيا،  فكل قطرة دم يف كربالء هي ا�ستمرارية 
باأم�ال احل�سارات  يغرروا  الذين مل  امل�ؤمن�ن  عليه  ي�سري  واثر  واقع  وهي 
اأن يبقى منهج الإمام احل�سني )ع(  اأ�سّروا  املجتذبة حل�سارة الغري فهم 
هي ح�سارتهم التي ت�ارث�ها بالفكر واملعتقد برت�سيخهم ذكرى عا�س�راء 
حمل  عاتقه  على  اأخذ  الذي  اجليل  فهم  ي�م  كل  بل   ، �سهر  وكل  �سنة  كل 
احل�سارة مبفرداتها وترجمتها على ار�س ال�اقع حتى يت�سنى لهم طرحها 
وباإياد  مطمئنني  وهم  فيحمل�ها  بهم  تلحق  التي  لالأجيال  معق�ل  ب�سكل 
بل  واح��دة  بيد  حملها  ميكن  ل  الإ���س��الم  فراية   ، واعية  وبعق�ل  �سليمة 
ولي�س هذا فح�سب  الناظرين  ت�سّر  الأيادي حلملها حتى  �سد كل  املطل�ب 
بل املطل�ب من امل�ؤمنني اأي�سا اأن يقف�ا م�قف اليد ال�احدة وبروح واحدة 
يغّذي كل  رافدا  تك�ن  م�ؤداه منهجية �سحيحة  باب  حل�سارة واحدة ذات 

جيل ، لن كربالء هي املنطلق ل�س�ت احلقيقة وللفكر اخلاّلق.

و

اأفكارها من خالل املعطيات يف واقعنا الإ�سالمي  مازالت الب�سرية حتدد 

كربالء .. الفكر 
واحل�سارة
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 �سعر: ح�سن ال�سباغ الكعبي

م������ا ب��������ال ع����ي����ن����ك غ���ال���ب���ت���ه���ا الأدم��������������ع ُ
����ُل����و َّ ب���ع�������ض���رةٍ  ح��������ران ت�����ض��ط��ن��ع ال���������ضُ
ع�مة ال�����ض��ح��وب َ  ت�ضطحب  وغ�����دوت َ 
اأت�������������رى ت�������ذك�������رت الأح��������ب��������ة واحِل������م������ى
ال���������ردى اأع���������ارت���������ك  ن�������ازل�������ةٍ   اأي  اأم 
اأه���������و ال������ُه������ي������اُم وم�������ا اأظ�������ّن�������ك غ�����اف������ ً 
وال�ضبا وال���ت�������ض���اب���ي  ال�������ض���ب���اب���ة  ف������دع 
ه�����������ذا امل��������ح��������رم ق��������د اأت��������������ى م����ت����ل����ف����ع����اً 
����ض���ه���ر ع����ل����ى الإ��������ض��������م ل���ي�������س ك����غ����رِه

ه�����ل����ه  ال������ن������ب������ي  اآل  ع������ل������ى  ������ض�����ه�����ر ٌ 
ح�����ت�����ى ك���������������اأّن ب��������ه ال������ذب������ي������ح حم�����م�����د ٌ 
ي�������ا َل�����ل�����ط�����غ�����اة ِ وي�����ال�����ه�����ا م�������ن ن����ك����ب����ةٍ  
م�ضتعراً و����ض���ح���ب���ه  احل�������ض���ن  ي���ن���ع���ى 
ب�����ال�����وي�����ل ي�����دع�����و وال������ث������ب������ور ِ لأّم�������������ةٍ 

ع����ج����ب����اً وم��������ا ُي����غ����ن����ي ت����ع����ّج����ب واِل������������هٍ  

الأ�����ض����ل����ُع  ت�������ض���ع���ه ُ  مل  ف�����������وؤادك  واأرى 
ول�����ق�����د ع���ل���م���ت ُ ب���������اأن ُرزئ�����������ك م���ف���ج���ع ُ
ب�����ن ُ ال����ه����م����وم وت�����رج�����ع ُ وت����������روح ُ م�����ا 
ف�������ض���ج���اك م������ن ت����ل����ك امل�������راب�������ع م�����رب�����ع ُ
����ه����ا ت�����ت�����ج�����ّرع ُ َ ب����ك����اأ�����ضِ ح����ت����ى غ����������دوت 
اأج������م������ع؟ ُ ال�������ض���ب���اب���ة  ذوو  ج����ن����اه  ع����م����ا 
واأ����ض���م���ع اأخ�����ا ال���ب���ل���وى ف��ِم��ث��ل��ك َ ي�����ض��م��ع ُ
ُم�����ت�����ل�����ّف�����ع ُ ب����������دم احل�����������ض�����ن ف�����ي�����ال�����ه ُ 
ح����ي����ث ال������ع������رى م����ن����ه غ��������دت ت���ت���ق���ط���ع ُ
ن����ح���������س م�����ري�����ع ب����ال����ف����ج����ائ����ع ِ ُم����������رتع ُ

�����ع ُ  ت�����ت�����ب�����������ضّ ا������������ض������������وؤه ُ  وك���������اأّن���������ه���������ا 
ُ اأن���������دت ب���ق���ل���ب ِ ال����ده����ر ِ ف���ه���و م�����ل�����ّوع
ي���������ض����رتج����ع ُ ح����ق����ب����ات����ه ِ  يف  وي�������ج�������ول 
ت���������ض����ّي����ع ُ ف����ه����ي  ع�����ه�����ود اهلل  ن���ق�������ض���ت 
ُ؟ ُي���������ض����ن����ع  ال������ن������ب������ّوة  ب������اأب������ن������اء ِ  اأك������������ذا 

�سل الطفوف
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ع���ل���م���اً ع���ل���ى ق���ي���م ال���ف�������ض���ي���ل���ة ِ ُي�����رف�����ع ُ 
وي��������ج��������وُر يف ح�����ن�����ق ع����ل����ي����ه الأل��������ك��������ع ُ
وت��������ّب��������ع ُ ذاك  ق�����ب�����ل  ث��������م��������وٌد  ب�������ع�������دت 
����ُت����ف����رُع اأق���������������ِدم  ف���ي���اب�������ض���ة اجل������ن������اب �����ضَ
ُي�������������ض������رع ُ ورم������������ح ٌ  ن�����ائ�����ب�����ةٍ   ك��������ل  يف 
م����ت����ت����ب����ع ُ ي��������ا  ب�������ال�������ر  ل  ب������احِل������ن������ث ِ 
ي��������ت��������ورع ُ ف�����ه�����و ل  ودي���������ن���������اً  ح�����������ض�����ب�����اً 
امل���ر����ض���ُع ذاك  وخ��������اب  ال���ر����ض���ي���ع  ب���ئ�������س 
ن�������ض���ح���ت اإن�����ائ�����ه�����ُم  �����ض����وى م�����ا اأودع���������وا
الأوج��������������ع ُ �����ف�����اره�����ن ّ  ������ضِ واأّي  اأن������ك������ى 

و ال������ف������اغ������رات م������ن اجل�����������راح الأو�������ض������ع
الأوق������������ع ُ ال����ن����ف����و�����س  يف  ال�����وق�����ائ�����ع  اإّن 
ف����ل����ك����ّل ج����ي����لٍ  م������ن ج����ن����اه����ا م����و�����ض����ع ُ
م����������أى مب������ا ي���������روي الأُب��������������اة وُي�������ض���ب���ُع
الأروُع دون���������ه���������ن  ت�������������ض������اغ������ر  اإل 
ي����ت����ط����ّل����ع ال����������������ذي  اإل  ن�������ال�������ه�������ا  م����������ا 
م������ف������رع ُ ال�����ك�����ري�����ه�����ة ِ  ي���������وم  يف  اإلك 

وك����������ذا احل�����������ض�����ان م�����ه�����وره�����ن الأرف������������ُع
ي�ضمُع؟ م����ن  ت������رى  ف���ه���ل  ي����ظ����ّل  ل  ك����ي 
ه�������دي�������اً وق������ل������ُب������ك ب������الأ�������ض������ّن������ة ُي�����ق�����رع
م���و����ض���ول���ة ال���ن���ع���م���ى ون�����ح�����رك ي���ق���ط���ع ُ
تت�ضع�ضُع ل  الإخ��������������س  م����ن  روح��������اً 

ي����ت����ج����ّم����ع  ب������ع������دن������ا  ج������ي������� ً  ول�������ع�������ل ّ 
ُت������������رع خ�������اف�������ق�������ي�������ن�������ا  يف  ل������ك������ن������ه������ا 
�������ع ُ وال�������ر��������ضّ ب�����ه�����ا  امُّ  ارت��������������وت  ح�����ت�����ى 
وك����������������ذاك اأن�������������ت م��������وّح��������د وجم��������ّم��������ع ُ
ُت�����������ض�����رع ُ ت����ب����ط����ي ب����خ����اب����ط����ةٍ  وح�����ي�����ن�����اً 
وج���م���ي���ع���ه���م اأع������م������ى خل�����ط�����وك ي���ت���ب���ع ُ
اأت�����������ل�����������ّوع ُ ج������م������رات������ه������ا  وغ����������������دوت يف 
اإّن�������������ك ������ض�����اف�����ع ٌ وم�����������ض�����ّف�����ع ُ واأق����������������ول 
واأ��������ض�������ر يل ف���ي���م���ا اأ��������ض�������ار الإ������ض�����ب�����ع ُ
م������ت������وّل������ع ُ م�����ت�����ّي�����م ٌ  ه�������������واك  يف  اأن�������������ا 

ِم����ث����ل َ احل�������ض���ن وق������د ع���ل���م���ت م���ك���ان���ه ُ
ُي��������ه��������دى لأب���������ن���������اء ال�����ب�����غ�����اي�����ا راأ���������ض��������ُه

ب����ع����د ما  ال�������ض���ل���ي���ل���ة   َ ل����ك����وف����ان  ُب������ع������داً 
ك�������م اأر�������ض������ل������ت ُك������ت������ب������اً اإل�������ي�������ه حت������ّث������ه ُ
ينت�ضى  و������ض�����ي�����ف  جم�������ّن�������دة ٌ  ج�����ن�����د ٌ 
وم���������ض����ت م���غ���ل���ظ���ة ال����ي����م����ن غ���م���و����ض���ة ً
ودع������ت ����ض���ت���ات ال�������ض���ر م����ن اأدن�������ى ال�����ورى
ث�����دي اخلنا ال�����ض��ي��ط��ان يف  ر����ض���ع���وا م����ع 
ك�������احل�������ًة فما �������ض������وه������اء  ب�����ه�����ا  ج��������������اءوا 
ج�����راح�����ِه اأيَّ  ال�����ت�����اري�����خ  ف����ا�����ض����ئ����ل  ق������م 
دم������������اوؤه ُ احل���������ض����ن  دّم  اأن   َ ُي�����خ�����رك 
ُي��ِج��ب��ك َ رملها يف �ضدًى ال��ط��ف��وف  و���ض��ل 
ت����ّث����ل����ت الأدمي  ه����������ذا  ع�����ل�����ى  ِع�������������ٌر 
�ضطورها احل�������ض���ن  خ����ط ّ  و����ض���ح���ائ���ف 
م�������ا م���������ّر �����ض����ف����ر ال�������رائ�������ع�������ات ب����ذك����ره����ا
ك����اع����ب ٌ وال���������ض����ه����ادة ُ  ال�������ض���ه���ادة ِ  اأب�������ا  اأ 

لها  وه��������ل  الأن��������������ام  دون  م������ن  ن������ادت������ك 
�ضداقها ال���ط���ه���ور  دم�����ك  م����ن  ف��دف��ع��ت َ 
م����واع����ظٍ  اأي  ال����ده����ر ِ  ����ض���م���ع  ووه����ب����ت 
ق��ل��ب��ه ُ ال���ل���وام���ع ِ  ب���اخُل���ط���ب ِ   َ وق����رع����ت 

امل�����ك�����رم�����ات ق������ئ�����داً   َ ن����ح����ر  وو������ض�����م�����ت 
اأخ�����ي  ويف  يفَّ  ال���������ض����ه����داء  اأب���������ا  ف����اب����ع����ث 
ف���ل���ق���د ق�������ض���ي���ن���ا يف ال�����ت�����ف�����ّرق وط����رن����ا
ال���رى ال����دم����اء ع��ل��ى  ولإن ج����رت م��ن��ك 
وم���������ض����ت ع����ل����ى م�������اء ال������ف������رات ودج�����ل�����ةٍ 
وت������������وّح������������دت ه������م������م ل������ن������ا وجت�����ّم�����ع�����ت 
ظ������ل ّ ال�������ه�������داة ف����م����ا ت����������زال رك�����اب�����ه�����م ُ
ح����ت����ى ح����������دوت ب����ه����م ف����ك����ن����ت اإم����ام����ه����م
م����اآث����م����ي ع�����ل�����ي ّ  غ����ل����ب����ت  واإن  اإين 
�����ض����اأظ����ل ُّ اأرُق������������ُب م�����ن ج���ن���اب���ك ن����ظ����رة ً

اأُزل�������ف�������ت  ج����ه����ن����م  ه���������ذي  يل  ق����ي����ل  اإن 
احل�ضى م�����ن  ح�������ض���ن  ي�����ا  ف�����أن����دب����ّن����ك 
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قال اأبو عبداهلل عليه ال�سالم: االأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

االأمر باملعروف 

اجلواب: 
ب�سمه تعاىل

بجوز ذلك يف حّد نف�سه، ولكن ال يجوز اإهار اأمام 
االأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطالء فوق اجللد 

وكان حاجبًا مينع من و�سول املاء للب�سرة يف الو�سوء فيجب 
اإزالته عند الو�سوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء 

به اإ�سكال، واهلل املوفق.

ومن االأمر باملعروف:
ال�سخاء والكرم وااليثار:

قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: )وي�ؤثرون 
على اأنف�سهم ول� كان بهم خ�سا�سة(. 

»ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  وعن 
اخللق«  وح�سن  ال�ّسخاء  على  ِاّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �سلى اهلل عليه واآله: »ِان من م�جبات املغفرة 
وعنه  الكالم«  وح�سن  ال�سالم  وِاف�ساء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  »جتاف�ا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

ال�سخي فِاّن اهلل اآخذ بيده كلما عرث«. 
اَل�سخياء«.  دار  »اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �سلى  وعنه 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�س اميانًا 

اأب�سطهم كّفًا«. 
االنفاق على االأهل والعيال: 

 فعن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكاد
على عياله كاملجاهد يف �سبيل اهلل« وقال �سلى اهلل 
عليه واآله: »خريكم، خريكم َلهله« وعنه �سلى اهلل 
فه�  اهله  على  الرجل  اأنفق  »ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه 
�سدقة« وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �سبيل اهلل ودينار انفقته يف 
رقبة ودينار ت�سّدقت به على م�سكني واأعظُمها اأجرًا 

الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك«. 

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله ال�ارف(

ب�سمه تعاىل
اإىل مكتب �سماحة املرجع الديني 

اية ا... العظمى االإمام ال�سيد علي 
احل�سيني ال�سي�ستاين دام له 

.الوارف
ال�سالم عليكم ورحمة ا... وبركاته

ال�س�ؤال: ما احلكم ال�سرعي ملا ي�سمى 
– اذ  احل�اجب  – جتميل  )التات�( 
جزءًا،  او  كاًل   – احلاجب  يخ�سع 
اإدمائه  مع  م��سعي  تخدير  اإىل 
فيزال ال�سعر مع طلي امل��سع بطالء 

خا�س.
جمع من امل�ؤمنني

 

 حمرم ه�
مكتب 

ال�سيد ال�سي�ستاين دام له
النجف االأ�سرف.

وكان حاجبًا مينع من و�سول املاء للب�سرة يف الو�سوء فيجب 
اإزالته عند الو�سوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء 

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله ال�ارف(

اجلواب: 
ب�سمه تعاىل

بجوز ذلك يف حّد نف�سه، ولكن ال يجوز اإهار اأمام 
االأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطالء فوق اجللد 

وكان حاجبًا مينع من و�سول املاء للب�سرة يف الو�سوء فيجب 
اإزالته عند الو�سوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء 

به اإ�سكال، واهلل املوفق.

ب�سمه تعاىل
اإىل مكتب �سماحة املرجع الديني اإىل مكتب �سماحة املرجع الديني 

اية ا... العظمى االإمام ال�سيد علي اية ا... العظمى االإمام ال�سيد علي 
احل�سيني ال�سي�ستاين دام له 

.الوارف
ال�سالم عليكم ورحمة ا... وبركاته

ال�س�ؤال: ما احلكم ال�سرعي ملا ي�سمى ال�س�ؤال: ما احلكم ال�سرعي ملا ي�سمى 
– اذ اذ  احل�اجب  – جتميل  )التات�( 
جزءًا،  او  جزءًا، كاًل  او  كاًل   – احلاجب  يخ�سع 
اإدمائه  مع  م��سعي  تخدير  اإدمائه اإىل  مع  م��سعي  تخدير  اإىل 
فيزال ال�سعر مع طلي امل��سع بطالء فيزال ال�سعر مع طلي امل��سع بطالء 

خا�س.
جمع من امل�ؤمننيجمع من امل�ؤمنني

 حمرم ه�
مكتب 

ال�سيد ال�سي�ستاين دام له
النجف االأ�سرف.

قال اأبو عبداهلل عليه ال�سالم: االأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

قال اأبو عبداهلل عليه ال�سالم: االأمر باملعروف قال اأبو عبداهلل عليه ال�سالم: االأمر باملعروف 

االأمر باملعروف 
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

العليا  الدينية  املرجعية  اإن 
املواطنني  اأداء  عاليا  تقدر  اإذ 
االأع��������زاء ���ن ����س���ارك���وا يف 
ب�سورة   اأم�س ي��وم  مظاهرات 
���س��ل��م��ي��ة ح�����س��اري��ة و����ن مل 
ي�������س���ارك���وا حت�����س��ب��ا مل��خ��اط��ر 

ا�ستغاللها من قبل ذوي املاآرب اخلا�سة تدعو جمل�س النواب واحلكومة العراقية اإىل 
اتخاذ خطوات جادة وملمو�سة يف �سبيل حت�سني اخلدمات العامة وال�سيما الطاقة 
الكهربائية ومفردات البطاقة التموينية وتوفري فر�س العمل للعاطلني ومكافحة 
الف�ساد امل�ست�سري يف خمتلف دوائر الدولة وقبل هذا وذاك اتخاذ قرارات حا�سمة 
باإلغاء االمتيازات غري املقبولة التي منحت لالأع�ساء احلاليني وال�سابقني يف جمل�س 
النواب وجمال�س املحافظات ولكبار امل�سوولني يف احلكومة من وزراء وذوي الدرجات 
تكلف  �سرورية  غري  حكومية  منا�سب   ا�ستحدا عن  واالمتناع  وغريهم  اخلا�سة 

�سنويا مبال طائلة من اأموال هذا البلد املحروم واإلغاء ما يوجد منها حاليا " 

ومن االأمر باملعروف:
ال�سخاء والكرم وااليثار:

قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: )وي�ؤثرون 
على اأنف�سهم ول� كان بهم خ�سا�سة(. 

»ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  وعن 
اخللق«  وح�سن  ال�ّسخاء  على  ِاّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �سلى اهلل عليه واآله: »ِان من م�جبات املغفرة 
وعنه  الكالم«  وح�سن  ال�سالم  وِاف�ساء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  »جتاف�ا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

ال�سخي فِاّن اهلل اآخذ بيده كلما عرث«. 
اَل�سخياء«.  دار  »اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �سلى  وعنه 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�س اميانًا 

اأب�سطهم كّفًا«. 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�س اميانًا 

اأب�سطهم كّفًا«. 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�س اميانًا 

االنفاق على االأهل والعيال: 
 فعن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكاد

االنفاق على االأهل والعيال: 
 فعن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكاد

االنفاق على االأهل والعيال: 

على عياله كاملجاهد يف �سبيل اهلل« وقال �سلى اهلل 
عليه واآله: »خريكم، خريكم َلهله« وعنه �سلى اهلل 
فه�  اهله  على  الرجل  اأنفق  »ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه 
�سدقة« وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �سبيل اهلل ودينار انفقته يف 
رقبة ودينار ت�سّدقت به على م�سكني واأعظُمها اأجرًا 

الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك«. 

ومن االأمر باملعروف:
الّتوبة من الّذنوب �سغريها وكبريها والندم عليها  

قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه املجيد: )يا اأيها الذين اآمن�ا 
ر عنكم �سيئاتكم  ت�ب�ا اىل اهلل ت�بًة ن�س�حًا ع�سى رّبكم اأن يكفِّ
ويدخلكم جناٍت جتري من حتتها الأنهار( وقال تعاىل: )وُت�ب�ا 
اإىل اهلل جميعًا اأيها امل�ؤمن�ن لعلكم تفلح�ن( وقال تعاىل: )اإِّن 
رين( وقال تعاىل: )وه� الذي  اهلل يحب الت�ابني ويحب املتطهِّ
يقبل الت�بة عن عباده ويعف� عن ال�سيئات ويعلم ما تفعل�ن( وقال 
تعاىل: )قل يا عبادي الذين اأ�سرف�ا على اأنف�سهم ل تقنط�ا من 
رحمة اهلل ِانَّ اهلل يغفر الّذن�ب جميعًا ِاّنه ه� الغف�ر الّرحيم(. 
وعن الإمام الباقر -عليه ال�سالم- اّنه قال ملحمد بن م�سلم: 
له  مغف�رة  منها  تاب  ِاذا  امل�ؤمن  ُذن�ب  م�سلم  بن  حممد  »يا 
ِاّنها  اأما واهلل  واملغفرة  الّت�بة  بعد  ي�ستاأنف  ملا  امل�ؤمن  فليعمل 
لي�ست اإّل لأَهل الإميان. قلت فاّنه يفعل ذلك مرارًا ُيذنب ثمَّ 
يت�ب وي�ستغفر اهلل فقال: كّلما عاد امل�ؤمن باِل�ستغفار والّت�بة 
عاد اهلل عليه باملغفرة« وعنه -عليه ال�سالم- اأّنه قال: »الّتائب 
من الذنب كمن ل ذنب له، واملقيم على الّذنب وه� م�ستغفر منه 

كامل�ستهزئ«. 
عبٍد  »ما من  قال:  اأّنه  ال�سالم-  ال�سادق -عليه  الإمام  وعن 
اأذنب ذنبًا فندم عليه اإّل غفر اهلل له قبل اأن ي�ستغفر« وعنه عليه 
ال�سالم اأنه قال: »ِان اهلل يفرح بت�بة عبده امل�ؤمن اإذا تاب كما 

يفرح اأحدكم ب�ساّلته اإذا وجدها«. 
ت عليها كتب الفقه واحلديث  وهناك من املعروف غري هذه ن�سّ

فراجعها اإن �سئت املزيد. 

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله ال�ارف(

 

مكتب 
ال�سيد ال�سي�ستاين

يف النجف اال�سرف
 ربيع االول ه�

//م // اأي يوم

امل��رج��ع��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة 
تقدر اأداء املتظاهرين 
وت����دع����و احل��ك��وم��ة 
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النهي عن الكالم 
يف ذات اهلل

بن  ع��ن احل�سن  زي���اد،  ب��ن  �سهل  ع��ن  ب��ن احل�سن،   حممد 
حمب�ب، عن علي بن رئاب، عن اأبي ب�سري قال: قال اأب�جعفر 
عليه ال�سالم: تكلموا يف خلق اهلل وال تتكلموا يف اهلل 

فاإن الكالم يف اهلل ال يزداد �ساحبه اإال حتريا.
�س وال  تكلموا يف كل  ح��ري��ز:  ع��ن  اأخ���رى  رواي���ة  ويف 

تتكلموا يف ذات اهلل.
 حممد بن يحيى، عن اأحمد بن حممد، عن ابن اأبي عمري، 
عن عبدالرحمن بن احلجاج، عن �سليمان بن خالد قال: قال 
 " يقول:  وجل  عّز  اهلل  اإن  ال�سالم:  عليه  اأب�عبداهلل 
واأن اإىل ربك املنتهى" فاإذا انتهى الكالم اإىل اهلل 

فاأم�سكوا.
اأبي  اب��ي عمري عن  اب��ن  اأبيه، عن  اإبراهيم، عن  بن  علي    
اأي�ب، عن حممد بن م�سلم قال: قال اأب�عبداهلل عليه ال�سالم: 
يا حممد اإن النا�س ال يزال بهم املنطق حتى 
يتكلموا يف اهلل فاإذا �سمعتم ذلك فقولوا: ال 

.اإله اإال اهلل الواحد الذي لي�س كمثله �س
عدة من اأ�سحابنا، عن اأحمد بن حممد بن خالد، عن اأبيه، 
اأب��ي عبيدة  اأب��ي عمري، عن حممد بن حمران، عن  ابن  عن 
اإياك  زياد  يا  ال�سالم:  عليه  اأب�جعفر  ق��ال  ق��ال:  احل��ذاء 
العمل  وتهبط  ال�سك   ت��ور فاإنها  واخل�سومات 
وتردي �ساحبها وع�سى اأن يتكلم بال�س فال يغفر 
لوا به  له، اإنه كان فيما م�سى قوم تركوا علم ما وك
وطلبوا علم ما ُكفو حتى انتهى كالمهم اإىل اهلل 
فتحرّيوا حتى ان كان الرجل ليدعي من بني يديه 
فيجيب من خلفه ويدعي من خلفه فيجيب من بني 

يديه.
ويف رواية اأخرى: حتى تاهوا يف االر�س.

 عدة من اأ�سحابنا، عن اأحمد بن حممد بن خالد، عن بع�س 
اأبا  �سمعت  قال:  اأبيه  عن  املياح،  ابن  احل�سني  اأ�سحابه، عن 
عبداهلل عليه ال�سالم يق�ل: من نظر يف اهلل كيف هو؟ 

هلك. 

 عدة من اأ�سحابنا، عن اأحمد بن حممد بن خالد، عن حممد 
بن عبداحلميد، عن العالء بن رزين، عن حممد بن م�سلم، 
عن اأبي جعفر عليه ال�سالم قال: اإياكم والتفكر يف اهلل 
ولكن اإذا اأرد اأن تنظروا اإىل عظمته فانظروا 

اإىل عظيم خلقه.
عليه  اأب���ع��ب��داهلل  ق��ال  ق��ال:  رفعه  اأب��ي عبداهلل  بن  حممد 
اأكل قلبك طائر مل ي�سبعه  اآدم لو  يا ابن  ال�سالم: 
تريد   لغطا اأب��رة  خرق  عليه  و�سع  لو  وب�سرك 
اأن تعرف بهما ملكوت ال�سماوات واالر�س، اإن كنت 
�سادقا فهذ ال�سم�س خلق من خلق اهلل فاإن قدرت 

اأن ال عينيك منها فهو كما تقول.
  علي بن اإبراهيم، عن اأبيه، عن احل�سن بن علي، عن اليعق�بي 
اأبي  اآل �سام، عن  اأ�سحابنا، عن عبدالعلى م�ىل  عن بع�س 
 سبحت�عبداهلل عليه ال�سالم قال: ان يهوديا يقال له
اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله فقال:  جاء 
اأنت  فاإن  ربك،  عن  اأ�ساألك  جئت    اهلل  ر�سول  يا 
�سل  قال:  رجعت،  واإال  عنه  اأ�ساألك  عما  اأجبتني 
عما �سئت، قال: اأين ربك؟ قال: هو يف كل مكان 
ولي�س يف �س من املكان املحدود: قال: وكيف هو؟ 
خملوق  والكيف  بالكيف  ربي  اأ�سف  وكيف  قال: 
واهلل ال يو�سف بخلقه، قال: فمن اأين ُيعلم اأنك 
نبي اهلل؟ قال: فما بقي حوله حجر وال غري ذلك 
اإال تكلم بل�سان عربي مبني اأما �سبحت اإنه ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم فقال �سبحت: ما 
راأيت كاليوم اأمرا اأبني من هذا، ثم قال اأ�سهد اأن ال 

اإله اإال اهلل واأنك ر�سول اهلل.
 علي بن اإبراهيم، عن اأبيه، عن ابن اأبي عمري، عن حممد 
بن يحيى اخلثعمي عن عبد الرحمن بن عتيك الق�سري قال: 
�ساألت اأبا جعفر عليه ال�سالم عن �س من ال�سفة فرفع يده اإىل 

ال�سماء ثم قال: تعاىل اجلبار.  

◄اإعداد: هيئة التحرير◄اإعداد: هيئة التحرير

روي���ة املع�����بودروي���ة املع�����بودروي���ة املع�����بودروي���ة املع�����بودروي���ة املع�����بودروي���ة املع�����بودروي���ة املع�����بودروي���ة املع�����بودروي���ة املع�����بودروي���ة املع�����بودروي���ة املع�����بودروي���ة املع�����بودروي���ة املع�����بودروي���ة املع�����بود
يحيى  بن  �سف�ان  اجلبار، عن  عبد  بن  اإدري�س، عن حممد  بن  • اأحمد 
الر�سا عليه  اأب��ي احل�سن  اأُدخ��ل��ه على  اأن  املحّدث  ق��ّرة  اأب���  �ساألني  ق��ال: 
احلالل  عن  ف�ساأله  عليه  فدخل  يل  ف��اأذن  ذل��ك  يف  فا�ستاأذنته  ال�سالم 
واحلرام والأحكام حتى بلغ �س�ؤاله اإىل الت�حيد فقال اأب� قّرة: اإنا روينا اأن 
ق�ّسم الروؤية والكالم بني نبيني فق�سم الكالم مل��سى وملحمد الروؤية،  اهلل 
الثقلني من  اإىل  املبل عن اهلل  فمن  ال�سالم:  اأب�احل�سن عليه  فقال 
اجلن واالإن�س " ال تدركه االأب�سار وال يحيطون به علما ولي�س 
كمثله �س " األي�س حممد؟ قال: بلى قال: كيف يجيء رجل اإىل 
اخللق جميعا فيخربهم اأنه جاء من عند اهلل واأنه يدعوهم اإىل 
اهلل باأمر اهلل فيقول: " ال تدركه االأب�سار وال يحيطون به علما 
ولي�س كمثله �س " ثم يقول اأنا راأيته بعيني واأحطت به علما 
وهو على �سورة الب�سر؟  اأما ت�ستحون ؟  ما قدرت الزنادقة اأن 
ترميه بهذا اأن يكون ياأتي من عند اهلل ب�س، ثم ياأتي بخالفه 
من وجه اآخر؟ قال اأب� قّرة فاإنه يق�ل: " ولقد راآه نزلة اأخرى " فقال اأب� 
 االآية ما يدل على ما راأى، حي احل�سن عليه ال�سالم: اإن بعد هذ
قال: " ما كذب الفواد ما راأى " يقول: ما كذب فواد حممد ما راأت 
عينا، ثم اأخرب مبا راأى فقال " لقد راأى من اآيات ربه الكربى" 
فاآيات اهلل غري اهلل وقد قال اهلل: " وال يحيطون به علما" فاإذا 
راأته االأب�سار فقد اأحا به العلم ووقعت املعرفة، فقال اأب� قّرة: 
فتكذب بالروايات؟ فقال اأب� احل�سن عليه ال�سالم: اإذا كانت الروايات 
 خمالفة للقراآن كّذبتها، وما اأجمع امل�سلمون عليه اأنه ال يحا

به علم  وال تدركه االب�سار ولي�س كمثله �س؟.
بن  اهلل  عبد  عن  معبد،  بن  علي  عن  اأبيه،  عن  اإبراهيم،  بن  علي   •
ال�سالم فدخل عليه رجل  اأب��ا جعفر عليه  ق��ال: ح�سرت  اأبيه  �سنان  عن 
اهلل تعاىل،  ق��ال:  تعبد؟   س� اأي  اأب��ا جعفر  يا  ل��ه:  من اخل����ارج فقال 
قال: راأيته؟ قال: بل مل تر العيون مب�ساهدة االأب�سار ولكن راأته 
القلوب بحقائق االإميان، ال يعرف بالقيا�س وال يدرك باحلوا�س 

وال ي�سبه بالنا�س، مو�سوف باالآيات، معروف بالعالمات، ال يجور 
يف حكمه، ذلك اهلل، ال اإله اإال هو، قال: فخرج الرجل وه� يق�ل: " 

اهلل اأعلم حيث يجعل ر�سالته ".
بن  اأحمد  عن  خالد،  بن  حممد  بن  اأحمد  عن  اأ�سحابنا،  من  عدة   •
عليه  عبداهلل  اأب��ي  عن  امل��سلي،  احل�سن  اأب��ي  ن�سر،عن  اأب��ي  بن  حممد 
ال�سالم قال: جاء حرب اإىل اأمري امل�ؤمنني �سل�ات اهلل عليه فقال: يا اأمري 
امل�ؤمنني هل راأيت رّبك حني عبدته؟ قال: فقال: ويلك ما كنت اأعّبد رّبا 
مل اأر، قال: وكيف راأيته؟ قال: ويلك ال تدركه العيون يف م�ساهدة 

االأب�سار ولكن راأته القلوب بحقائق االميان.
اإدري�س، عن حممد بن عبد اجلبار، عن �سف�ان بن يحيى،  • اأحمد بن 
عن عا�سم بن حميد، عن اأبي عبد اهلل -عليه ال�سالم- قال: ذاكرت اأبا 
ال�سم�س جزء  الروؤية فقال:  يروون من  فيما  ال�سالم-  عبد اهلل -عليه 
من �سبعني جزء ا من نور الكر�سي والكر�سي جزء من �سبعني جزء 
ا من نور العر�س والعر�س جزء من �سبعني جزء ا من نور احلجاب 
واحلجاب جزء من �سبعني جزء ا من نور ال�سرت فاإن كانوا �سادقني 

فليمالأوا اأعينهم من ال�سم�س لي�س دونها �سحاب.
ابن  عن  عي�سى،  بن  حممد  بن  اأحمد  عن  وغ��ريه،  يحيى  بن  • حممد 
ال�سالم قال: قال ر�سول اهلل  اأبي احل�سن الر�سا عليه  اأبي ن�سر، عن 
�سلى اهلل عليه واآله: ملا اأُ�سري بي اإىل ال�سماء بل بي جربئيل 
مكانا مل يطاأ قط جربئيل فك�سف له فاأرا اهلل من نور عظمته 

ما اأحب.
عي�سى، عن داود  اأبي عبد اهلل، عمن ذكره، عن حممد بن  • حممد بن 
بن القا�سم اأبي ها�سم اجلعفرّي قال: قلت لأبي جعفر -عليه ال�سالم- ل 
تدركه الب�سار وه� يدرك الب�سار؟ فقال: يا اأبا ها�سم اأوهام القلوب 
والهند  ال�سند  بوهمك  تدرك  قد  اأنت  العيون،  اأب�سار  من  اأدق 
والبلدان التي مل تدخلها، وال تدركها بب�سرك واأوهام القلوب ال 

تدركه فكيف اأب�سار العيون؟

اإن الأمة اختلف�ا يف روؤية اهلل �سبحانه وتعاىل عن ذلك على اأق�ال فذهب امل�سّبهة والكرامية اإىل ج�از روؤيته تعاىل يف الدارين يف اجلهة واملكان 
لك�نه تعاىل عندهم ج�سما وذهب الأ�ساعرة اإىل ج�از روؤيته تعاىل يف الآخرة منّزها عن املقابلة واجلهة واملكان وذهب املعتزلة والإمامية اإىل 
امتناعها يف الدنيا والآخرة وقد دّلت الآيات الكرمية والرباهني العقلية والأخبار املت�اترة عن اأهل بيت الر�س�ل �سل�ات اهلل عليهم على امتناعها 
مطلقا كما �ستعرف وقد اأفرد العالمة املجاهد ال�سيد عبد احل�سني �سرف الدين العاملي -رحمه اهلل- كتابا اأ�سماه: )كلمة ح�ل الروؤية( فجاء     
وافيا كما يه�اه احلق ويرت�سيه الإن�ساف ونحن نذكر منه بع�س الأدلة العقلية: منها: اأن كل من ا�ست�ساء بن�ر العقل يعلم اأن الروؤية الب�سرية ل 
ميكن وق�عها ول ت�س�رها اإل اأن يك�ن املرئي يف جهة ومكان وم�سافة خا�سة بينه وبني رائيه، ول بد اأن يك�ن مقابال لعني الرائي وكل ذلك ممتنع 

على اهلل تعاىل م�ستحيل باإجماع اأهل التنزيه من الأ�ساعرة وغريهم.

اأ�سارة

35ربيع الأول  1432ه�



ال�ضيد منر اخلباز

احلرّية 
يف كربالء

ال�ضيد منر اخلباز ولالجابة عن هذا الت�ساوؤل ننطلق من عملية ت�سنيفها فنق�ل: اإن احلرية 
املبدئية لها ثالث مراتب هي:

املرتبة االأوىل : نقد الذات 
 حيث اأن من بني اأجلى �سفات الن�سان احلر ه� اأنه ي�ستطيع اأن ينتقد ذاته، 
وبعك�سه فاإن الن�سان الذي ل ي�ستطيع اأن ينتقد ذاته لي�س من املمكن اأن يطلق 
عليه كلمة)احلر(، ومن تف�سيالت هذا المر اأن ال�سخ�س اأو الن�سان الذي 
ل ي�ستطيع الق�ل اأنا اأخطاأت مبعنى اأن يعرتف باأخطائه اأمام الغري ولي�س 
بينه وبني نف�سه فقط فهذا لي�س باحلر، وال�سبب يف اإطالق هذا املعنى كما 
يق�ل علماء النف�س اأن اأنانيته م�سيطرة عليه ومتنعه من ذلك العرتاف 
كربياء فارغة من جهة ، وعدم وج�د الرغبة واملقدرة على التغيري من جهة 
اخرى، فيما جند اأن الإن�سان الذي يق�ل اأنا اأخطاأت و اأنا اأعتذر واأنا ارتكبت 
خطاأ و�ساأكفر عّما اأخطاأت و�ساأ�سلح ما اأف�سدت فهذا ميكن و�سفه باحلر 
لنه متكن من جمالدة نف�سه وقهرها والنت�سار عليها ، كما اأنه ا�ستطاع اأن 
يتحرر من اأنانيته وا�ستطاع اأن يتحرر من �سه�اته، وهذا ه� احلر احلقيقي. 
اأول، ومبعنى اأعمق اأن احلر  اإذن: اإن احلرية احلقيقية تبداأ بنقد الذات 
احلقيقي ه� الإن�سان الذي يقف ليقراأ ذاته، ويختار ال�س�اب وي�سع اخلطاأ 
جانبا ، وهنا ينبغي اأن ن�ساأل اأنف�سنا:هل قراأنا ذواتنا ؟ وكل �سخ�س فينا 

ينبغي اأن ي�ساأل نف�سه ذات ال�س�ؤال: هل قراأت نف�سي يف ي�م من الأيام ؟ 
اإننا اأيها الأخ�ة امل�ؤمن�ن بحاجة ما�سة اىل اأن نقراأ نف��سنا لنعرف �سفاتنا 
ومزايانا الإيجابية وال�سلبّية فنقّ�م اليجابية منها ون�سحح ال�سلبية، وعلى 
�سبيل املثال: علّي اأن اأعرف هل اأن نف�سي خج�لة اأو نف�سي جريئة ؟ هل 
ت�سرت�سل نف�سي مع ال�سه�ات اأم تقف يف ال�سد منها وت�اجهها وتنت�سر 

عليها؟ ، هل اأعي�س فهمًا اأم اأعي�س غباًء؟وغري ذلك من القراءات  
اإن قراءة ال�سخ�سية ونقدها وت�سخي�س عي�بها وحتديد اأخطائها من اأو�سح 

�س�ر احلرية ، واحل��ر احلقيقي ه� من حترر حتى من نف�سه وراح 
ينتقدها ويقف اأمامها حماربا وحما�سبا اإياها ومنت�سرا عليها، 

لذلك جند اأن النبي حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ي�ؤّكد 
على هذه احلالة بق�له:"حا�سب�ا اأنف�سكم قبل اأن حتا�سب�ا" 

واإن هذه الكلمة الرائعة حتمل كل ما تعنية كلمة نقد الذات.

املرتبة الثانية : االإخال�س.
وقد يت�ساءل البع�س: الخال�س مع من؟ وكيف يتحقق ذلك؟ وميكن الق�ل 
اأن اأول مراتب الخال�س واأهما على الإطالق ه� الإخال�س مع اهلل تعاىل، 
وت��سيحا  لهذه امل�ساألة نق�ل اأنه الخال�س يف تطبيق ما عزم  عليه الفرد من 

حما�سة نف�سه نف�سه اأو غري ذلك من اأعمال الرّب واخلري.
وعلى كل واحد منا اأن ي�ساأل هل اأ�ستطيع اأن اأخل�س هلل اأ�سب�عا ؟ فربَّ 

�سخ�س ي�ستطيع ذلك ي�ما، ولكن هل ي�ستطيع اأن 
يدّرب نف�سه على الإخال�س هلل اأ�سب�عًا ؟ مبعنى 

اأّل يفكر يف هذا الأ�سب�ع مبع�سية واأ ّل يفكر 
يف �سر، و اأّل يفكر يف رذيلة واأل يفكر يف ظلم 
اأحد ملدة اأ�سب�ع كاختبار، فاإذا ا�ستطاع فه� حر 
حرية حقيقية لأنه حترر من ن�ازع ال�سر ملدة 
اأ�سب�ع ، وهذه مرتبة عالية من احلرية وهي 

املرتبة التي حتدث عنها الر�س�ل) �سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم(عندما قال :من اأخل�س 

احلكمة  ينابيع  جرت  ي�ما  اأربعني  هلل 
على ل�سانه".

الوقوف   : الثالثة  املرتبة 
اخل�سوع   وع��دم   املباد مع 
�سلطة  اأو  االإغ���راء  ل�سلطة 

االإرهاب. 
اإن البع�س منا عندما ميلك من�سبا كاأن 
ي�سبح رئي�س �سركة مثاًل ، فبعدما اأ�سبح 
عنده ذلك املن�سب راح 

اأن��ه قد و�سل  يظّن 
العر�س فال يفكر 
يف اأحد ول يبايل 
يخدم  ول  باأحد 

◄  ال�سيد منري اخلباز
زخرت مدر�سة كربالء 

الطف يوم العا�سر 
من املحرم بالكثري 

من ال�سور اخلالدة 
والتي  ا�سبحت مدر�سة 

ينتهل منها النا�س 
القيم والتعاليم 

واالخالق االإ�سالمية 
واالإن�سانية مبا يودي 

اإىل خلق جمتمعات يف 
غاية الرقي واملعرفة 
واال�ستقامة، ومن بني 

اأهم الدرو�س التي ميكن 
ا�ستقاوها من كربالء 
الطّف در�س احلرية 

املبدئية.
واإن هذا الدر�س الكبري 
الذي يرى البع�س اأنه 

االأكرب و االأو�سح من 
بني كل درو�س تلك 

امللحمة اخلالدة، 
يحتاج اىل الكثري 

من الكتب واملجّلدات 
 الغنائه بالبح

ي و االنتهال  والتق�سّ
من عذب ورد ال�سايف، 

ويف هذ العجالة �سوف 
ى عن ق�سية  نتق�سّ

مهمة يف هذا امل�سمار، 
اأو باالحرى �سوف 

نحاول االجابة عن 
ت�ساول مهم هو: ما هي 

احلرية املبدئية ؟ 
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◄  يكتبها: ح�سني ال�سالمي

قيادة  يف  وكيال  ال�سيعة  عند  الدينية  املرجعية  ظلت   
امتداد  على  و�ستظل   ، امل��ق��ّد���س  الظه�ر  حل��ني  الأم���ة 
وال�سيعة  عام  ب�سكل  امل�سلم�ن  به  �سيمر  الذي  التاريخ 
ب�����س��ك��ل خ��ا���س وه���ي ب��الأم�����س ك��م��ا ه��ي ال���ي����م  حيث 
وعربت  املعا�س  العراقي  ال�اقع  يف  املرجعية  اندجمت 

وطم�حاته واآماله  م�ساكله  عن 
واقعنا  متغريات  عن  بعيدة  الدينية  املرجعية  تكن  ومل 
عنها  بعيدة  تكن  مل  الأح���داث  ه��ذه  اأن  كما  واأح��داث��ه 
ال�اقع  بهذا  امل�ؤ�س�سة  اأّثرت هذه  فقد  وقيا�سا على ذلك 
جزءا  اأ�سبحت  حتى  وم�ستجداته  متغرياته  مع  وتعاطت 

ل يتجزاأ منه .
التغيري  مرحلة  يف  الدينية  املرجعية  دور  اقت�سر  ولقد 
دون  ال�سيا�سية  العملية  على  الإ�سراف  على   بالعراق 
ال�سيا�سة  مب�����س��اوم��ات  ّث��را  ت��اأ فيها  امل��ب��ا���س��ر  ال��ت��دخ��ل 
ال�سعب  م�سلحة  باحل�سبان  و�سعت  لكنها  واإ�سكالتها، 
اأيام  اأول  من  م�اقفها  ون��رى  اعتبار  كل  ف�ق  العراقي 
وكتابة  النتخابات  اإىل  دع��ت  حيث  الالنظام  �سق�ط 
يف  حكمتها  وات�سحت  عراقية   وطنية   باأيد   الد�ست�ر 
الطائفية  الفتنة  بها  تاأججت  التي  الزمنية  احلقبة 
واأ�سدها  بعقالنية  الأزم���ات  ك��ّل  احت�ت  فقد  بالعراق 
هي  وب��ق��ت  ال�����س��الم  عليهما  الع�سكريني  ق��ب��ة  تفجري 
ت�سدى  �سيا�سي  لكل  والنا�سحة  وامل��ت��اب��ع��ة  ال��راع��ي��ة 
اهتمامها   علينا  يخفى  ول  العراق  يف  ال�سيا�سي  للعمل 
التي  املجازر  من  كم�قفها  الإ�سالمية  الأمة  اأم�ر  بكل 
لأنها  الإ�سالمية  الأم��ة  اأقطار  يف  وهناك  هنا  حت�سل 
دون  خا�سة  ب�س�رة  امل�سلمني  لكل  الأب���ي  ال��دور  متثل 
ب�س�رة  والأدي���ان  الط�ائف  لبقية  رعايتها  نن�سى  اإن 
عامة وهذا ما جنده جليا من خالل فتاواها مبا يخ�ّس 
تت�يجا    2011 سباط�25 ي�م  وياأتي  الكتاب....  اأهل 
البيان  واأ�سدرت  واكبت احلدث  امل�اقف حيث  تلك  لكّل 
العراقي  لل�سعب  ووع��ظ  والإر���س��اد  للن�سح  البيان  تل� 
م�سلحة  تريد  ل  اأج��ن��دات  دخ���ل  مغبة  م��ن  وحت��ذي��ره 
مرجعيته   ح���ل  ملتف  ان��ه  ال�سعب  برهن  وق��د  ال��ع��راق 
العتبار  بعني  لها  اآخذا   ، الن�سائح  بتلك  ملتزما  فاه 
وامل�س�ؤولية ولرمبا  ، ي�ساأل �سائل ما ال�سر لتلك الطاعة 
واجل�اب  ؟؟  للمرجعّية  العراقي  ال�سعب  جم�ع  قبل  من 
ووحدته  م�ساحله  على  حلر�سها   اإدراك��ه��م  يف  يكمن 
م�ستنرية  ح�لها  اجلم�ع  هذه  التفت  لذا  و�سعبا  اأر�سا 

. لقراراتها  ومطمئنة  بحكمتها 

أ

قيادة  يف  وكيال  ال�سيعة  عند  الدينية  املرجعية  ظلت   
امتداد  على  و�ستظل   ، امل��ق��ّد���س  الظه�ر  حل��ني  الأم���ة 

 ما ال�سر وراء كّل ذلك ؟ 

اإخ�انه ول ي�ساعد اأحدا، بل يتنّكر ملجتمعه ورمبا يتنّكر حتى لبع�س اأهله، وال�سبب وراء ذلك ه� احلفاظ  
على من�سبه ، وهذا الإن�سان لي�س حرًا، لأنه خ�سع ل�سلطة الإغراء وت�سّبث بالإغراء واملن�سب و�سّحى ببع�س 

مبادئه - اإن مل يكن كلها- يف �سبيل من�سبه .
 ومن اأمثلة ذلك اأن �سخ�سا من ال�سيعة ت�ىل وزارة يف زمن هارون العبا�سي فقيل لالإمام الكاظم عليه 
ال�سالم: يا اأبا احل�سن فالن من �سيعتك اأ�سبح وزيرا ، قال : كيف �سنيعه لإخ�انه؟ ، قال�ا : ل ي�جد �سيء، 
قال: اأٍف لهم يدخل�ن يف ما ل ينبغي لهم ول يق�س�ن ح�ائج اإخ�انهم، كفارة عمل ال�سلطان ق�ساء ح�ائج 

الإخ�ان.. وهذا ه� الن�سان الذي ل ميتلك احلرية املبدئية.
 ومن اأمثلة احلا�سر نرى اإن�سانا له اأ�سدقاء غربي�ن فيخجل بالق�ل لهم اأنا م�سلم وكاأن الإ�سالم �سيء 
خمجل!! ون�سي اأن الإ�سالم مبادئ وقيم اإن�سانية عالية، واآخر له اأ�سدقاء من مذاهب اأخرى فيخجل اأويخ�سى 

الق�ل اأنا �سيعي . . فلماذا؟
ويف احلقيقة لي�س هناك �سرورة للخ�ف بل قل بكل جراأة وبكل فخر وبكل اعتزاز )اأنا �سيعي( واأفتخر باأين 
�سيعي و)اأنا م�سلم( واأفتخر باأنني م�سلم اأنتمي لدين كّله قيم �سامية واأنتمي ملذهب رواده احل�سن واحل�سني 

، فلماذا اخل�ف واخلجل ؟
اإن هذا ه� اخل�س�ع بعينه ل�سلطة اخل�ف وه� يتنافى مع احلرية املبدئية، بينما احلرية املبدئية هي اأن تقف 

مع مبادئك من دون خ�س�ع ل�سلطة الإغراء اأو ل�سلطة اخل�ف.
 وهذه القيمة العظيمة نتعّلمها من كربالء، حيث اأن هناك من�ذجني يف كربالء: النم�ذج الأول: من�ذج 

للعب�دية والنم�ذج الثاين: من�ذج للحرية .
 مثال العبودية: عمر بن �سعد

 وعمر بن �سعد لي�س غريب عن البيت العل�ي، فه� ابن خالة علي الأكرب، وقد عا�سر البيت العل�ي وعرف 
قيمته و عظمته ومكانته، لكنه باع مبادئه يف �سبيل �سلطة الإغراء ، فخ�سر حريته حيث قال:  

 ف� اهلل ما اأدري واأين حلائر             اأفكر يف اأمري على خطرين 
اأاأترك ملك الري والري منيتي          اأم اأرجع ماأث�مًا بقتل ح�سني    

ح�سني بن عمي واحل�ادث جّمة         ولكن ملك الري قرة عيني 
 ومثله ال�سمر بن ذي اجل��سن الذي وقف عند بن زياد وقال مفتخرا بقتل الإمام: 

 اأمالأ ركابي ف�سة اأو ذهبا                قتلت خري اخللق اأّمًا واأبا  
 مثال احلرية املبدئية:احلّر بن يزيد الرياحي 

جعجع باحل�سني عليه ال�سالم كما تق�ل الراويات ، حتى اأدخلة كربالء وهذا يعّد ذنبا لكن هذا كله ذهب 
وتبّخر ملا بلغ احلّر مرتبة احلرية املبدئية ، فحني احتدم القتال ي�م عا�س�راء التفت احلر اإىل عمر  بن 
�سعد، وقال: يا بن �سعد اأم�سّر اأنت على قتال ه�ؤلء ؟ وكان احلّر ميلك عقال ويفكر يف مع�سكرين   مع�سكر 
بثالثني األفا ميلك�ن الأم�ال وال�سالح والرثوات واإغراءات �ستى، ومع�سكر بثالثة و�سبعني �سخ�سا ل اأم�ال 
ول اإغراءات ول ماء ول �سالح ويقاتل ببط�لة وبب�سالة ، باملبادئ ل بال�سالح ، فلّما قال ابن �سعد نعم.. قتال 
اأه�نه اأن تت�ساقط الروؤو�س وتتطاير الأيدي، واإذا باحلّر يزّج بفر�سه نح� خيام احل�سني -عليه ال�سالم -وقد 
اأرتع�س بدنه فاألتفت اإليه اأحد اأ�سحابه، قال : يا حّر ل� قيل يل من اأ�سجع اأهل الك�فة ما عدوتك، فلماذا اأنت 

خائف؟ 
اإن الإن�سان احلّر عندما يدور فكره بني املع�سية وبني الطاعة، بني ال�سه�ة وبني العقل، وبني اجلنة وبني النار 
و بني الرذيلة وبني الف�سيلة ، ويالها من حلظة ع�سيبة و�سراع مرير عا�سه احلّر بن يزيد الرياحي !، فقال: 
اأنا ل�ست خائفا ول�ست جبانا بل اأخرّي نف�سي بني اجلنة والنار، فاأطاع ما اأملته عليه حرّيته املبدئّية ، وع�سا 

كل اإغراءات النف�س واأنانيتها، فقادته حريته احلقيقية اإىل الف�ز بخري الدنيا 
والآخرة....
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ال�سيد جواد الهندي اخلطيب  
�ه  –  

ل �سك اإن الإمامية اأكرث الط�ائف التي تعر�ست – عرب التاريخ – اإىل 
التهمي�س والإق�ساء وامل�سادرة بكل ما احت�ت هذه الكلمات من معاين، 
فالت�سفية اجل�سدية والتهجري كان ن�سيب الفرد ال�سيعي يف كل ع�سر 
وم�سر اإذا ما اأراد اأن ميار�س عقيدته، ورمبا تعر�ست مدن باأ�سرها اإىل 
القتل اجلماعي نكاية باأبناء هذه الطائفة، وحنقًا على عقائدهم التي 
كانت ال�سبب الأول والأق�ى يف حماربتهم، للح�ؤول دون و�س�لهم اإىل 
كر�سي احلكم؛ ملا ابتنت تلك العقائد على الأ�س�ل التي كان لها اأبلغ الأثر 
يف �سياغة نظام احلكم عندهم، والقائمة على اأحقية واأول�ية خالفة 
الأئمة الطاهرين عليهم ال�سالم، ومن يخلفهم من املراجع يف قيادة 
الأمة دون غريهم من احلكام، مهما اأوت�ا اأولئك من احلنكة والكفاءة 

يف اإدارة البالد.
الدينية  ال�سلطتني  بني  يجمع  الذي  احلاكم  يف  »ي�سرتط�ن  فال�سيعة 
والزمنية اأن يك�ن مع�س�مًا من اخلطاأ والزلل يف علمه وعمله، اأو َمن 

يرت�سيه املع�س�م لكفاءته العلمية واخللقية اجلامعة املانعة«1.
لهذا ولغريه من الأ�سباب، فاأن احلاكمني با�سم الدين غالبًا ما ي�سطدم�ن 
بعقيدة الت�سّيع التي تعترب احلاكم غا�سبًا ومت�سلاًل اإىل كر�سي  القيادة، 
اإذا مل يت�افر على تلكم ال�سروط؛ لذا فاإن احلكام كثريًا ما يلج�ؤون – من 
اأجل جتاوز هذه العقدة – اإىل ال�سغط والإرهاب والقمع والإبادة، ومل 

يكن املع�سكر ال�سيعي باملقابل اإل ليزداد مت�سكًا وق�ة.
وال�اقع اأن من املفرو�س على اأبناء هذه الطائفة التي لقت عرب تاريخها 
الط�يل هذا الكم من احليف واجل�ر، اأن تن�سرف اإىل احلفاظ على 
ن�عها الب�سري من النقرا�س، غري اأن ذلك مل يكن مانعًا من تك�ين 
مذهب كان وما زال له اأكرب الف�سل يف احلفاظ على اأ�س�ل الإ�سالم، 
وكانت وما زالت وحدة ال�سف همه الأكرب وهاج�سه الأعظم، كما اأنه 
كان من املت�قع اأن يناأى الفقه ال�سيعي بنف�سه عن اأم�ر ال�سيا�سة واحلكم، 
اآراء الفقهاء ونظرياتهم، ملا قد ُيثري ذلك  واأّل يك�ن لها ن�سيبًا من 

ر باإطار امل�ؤامرة. حفيظة احلكام و�س�ء ظنهم الذي غالبًا ما ي�ؤّطَّ
– اإن جاز  اأق�ل مع كل ذلك فاإن معامل النظرية ال�سيا�سية ال�سيعية 
التعبري – والتي تناثرت مفاهيمها يف مت�ن الكتب الفقهية لل�سيعة حتكي 
خالف املت�قع، بل اأن الدم ال�سيعي ما ُابيح واأ�سُتبيح اإل لعتقاد »ال�سيعة 
اأت�سف بالعدل  اإل مَلن  ي�سح  ب�سرورة احلكم بالعدل، واأن احلكم ل 

واأن�سف النا�س من نف�سه.
واإذ كان فقهاء اجلمه�ر ل يرون غ�سا�سة من حكم اجلائر واأنه »يجب 
ال�سرب عند ج�ر احلاكم2، واإن »من وىّل عليه واِل فراآه ياأتي �سيئًا من 
مع�سية اهلل فليكره ما ياأتي من مع�سية ول ينزعَن يدًا من طاعة«3 
–بح�سب ما رواه البخاري يف �سحيحه- فاإن ال�سيعة الإمامية، مل يجّ�زوا 
حكم الظامل فح�سب، بل ذهب�ا اإىل حرمة مع�نته واأنها من الكبائر، 
فهذا الإمام الكاظم -عليه ال�سالم -ينهى �سف�ان اجلّمال عن كراء 
ِجمالُه لهارون العبا�سي �س�نًا له من اأن يك�ن يف اأع�ان الظَلمة، وهذا 
الإمام ال�سادق -عليه ال�سالم- يكتب له املن�س�ر قائاًل:« مل ل تغ�سانا 
كما يغ�سانا النا�س؟ فيجيبه الإمام: لي�س لنا من الدنيا ما نخافك عليه ول 
عندك من الآخرة من نرج�ك به، ول اأنت يف نعمة فنهّنيك اأو يف نقمة 
فنعزيك...«4، اإىل غري ذلك من املرويات الكا�سفة ب��س�ح عن الت�جه 
ال�سيا�سي للمنظ�مة الفكرية ال�سيعية التي التفتت وراعت الت�ازن العادل 
بني النزعة ال�سلط�ية لدى احلكام، وبني عامة النا�س من اأبناء املذاهب 
الأخرى ممن هم على ذات الت�جه الديني واملذهبي لل�لة احلاكمني، 
اإىل عدم اخللط بني �سرية احلاكم و�سرية  اأف�سى  هذا الت�ازن الذي 

�سيد 
م��ف��ه��وم 
الوحدة 
عند علماء 
االإمامّية 
املتاأخرين

املحك�م كيفما كان اعتناقه ومذهبه، لهذا ولغريه من الأ�سباب اأكد اأئمة 
الهدى عليهم ال�سالم وَمن ناَب عنهم من العلماء واملراجع على �سرورة 
ال�حدة بني امل�سلمني، وتبني هذا امل�سروع على الدوام اإحياًء ل�سنة اهلل يف 
ًة َواِحَدًة َفَبَعَث  ا�ُس اأُمَّ خلقه وتطبيقًا لها يف عباده، قال تعاىل: )َكاَن النَّ
ِريَن َوُمنِذِريَن( )البقرة 213(، وق�له �سبحانه: )اإِنَّ  نَي ُمَب�سِّ ِبيِّ ُ النَّ اهللَّ
ُق�ا ِديَنُهْم َوَكاُن�ا �ِسَيعًا َل�ْسَت ِمْنُهْم يِف �َسْيٍء( )النعام 159(،  ِذيَن َفرَّ الَّ
ُق�ا َواْخَتَلُف�ا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهْم  ِذيَن َتَفرَّ وق�له جل �ساأنه: )َول َتُك�ُن�ا َكالَّ
َناُت( )اآل عمران 105(، اإىل غري ذلك من الآيات الآمرة بالت�حد  اْلَبيِّ

ونبذ التفرق.
فهذا الإمام ال�سجاد علي بن احل�سني -عليهما ال�سالم- يدع� جلي��س 
امل�سلمني بالنظر والظفر مع ك�نها هي التي دا�ست ج�سد اأبيه ال�سبط 
ال�سهيد واأولده واأ�سحابه ي�م العا�سر من املحرم، فيق�ل: »اللهم �سل 
واأيد حماتها  بعزتك  امل�سلمني  ثغ�ر  ن  وح�سّ واآل حممد  على حممد 
واأمنع  ح�زتهم،  واأحر�س  اأ�سلحتهم  وا�سحذ  عدتهم  وكرث  بق�تك.. 
�س�تهم....«5، كما ورد عن الإمام ال�سادق عليه ال�سالم: »امل�سلم اأخ� 
امل�سلم وه� عينه ومراآته ودليله ل يخ�نه ول يخدعه ول يظلمه ول يكذبه 
ول يغتابه«6، وق�له: »اإذا قال الرجل: اللهم اغفر للم�ؤمنني وامل�ؤمنات، 
وامل�سلمني وامل�سلمات، الأحياء  منهم وجميع الأم�ات، ردَّ اهلل عليه بعدد 

ما م�سى وما بقي  من كل اإن�سان دع�ة«7.
وعلى ذات  الهدي وال�سمت �سار علماء ال�سيعة منذ الغيبة الكربى واإىل 
ي�منا هذا، وما فتئت جه�دهم من�سبة على تركيز معاين ال�حدة بني 
امل�سلمني خ�س��سًا بعد تعر�س ال�طن الإ�سالمي للغزو الأوربي بدايات 
القرن املن�سرم  اإذ انطلقت دع�ات ونداءات علماء  املذهب يف اأرجاء 
املعم�رة تهدف اإىل راأب ال�سدع ورتق الفتق من اأجل م�اجهة هذا الغزو،  
فكان ال�سيد عبد احل�سني �سرف الدين العاملي يج�ب بالد ال�سام لينتهي 
املقام به يف الكعبة اإمامًا جلم�ع امل�سلني هاتفًا ب�حدة امل�سلمني يقابله  
كا�سف الغطاء اإمامًا جلم�ع امل�سلني عماًل وتطبيقًا ملبادئ ال�حدة التي 
دعا اإليها قد�س �سره يف امل�ؤمتر  الإ�سالمي يف باك�ستان عام )1952(، اإذ 
يق�ل: » اأيها النا�س كلكم لآدم واآدم من تراب واإن الر�س�ل الأعظم اآخى 
بني �سهيب الرومي وبالل احلب�سي و�سلمان الفار�سي واأبي ذر العربي واإن 
الإ�سالم دين الت�حيد ودين ال�حدة، دين امل�ساواة...«8، ول زالت كلمات 
كا�سف الغطاء تدوي يف �سماء الإ�سالم حني زار بغداد عام )1949م( 
واحت�سدت اجلماهري فاألقى بكلماته �سل�سبيال يجري يف النف��س، فيق�ل: 
»اإن الإ�سالم ُبني على دعامتني كلمة الت�حيد وت�حيد الكلمة«9، ومل يكن 
الإرهاب الدم�ي وال�سيا�سي ليثني علماء الإمامية عن امل�سي يف �سبيل 
اأجل ذلك دماء زاكيات على مر  حتقيق م�سروع ال�حدة وقدم�ا من 

الأزمان.
خال�سة الق�ل اأن علماء الإمامية كان�ا يعي�س�ن مبداأ ال�حدة الإ�سالمية 
�سع�رًا وهاج�سًا عمل�ا على تاأ�سيله و�سع�ا من اأجل حتقيقه على الرغم 

من التهمي�س الذي تعّر�س�ا له.
ولعل من ثمرات ذلك ه� اإن�ساء دار التقريب بني املذاهب التي بداأت 
اأعماله بالقاهرة قبل اأكرث من ن�سف قرن10، واإىل الآن تلقي هذه الدار 
باأ�س�ائها يف امل�ؤمترات والندوات التي ُتعقد يف اأنحاء املعم�رة ملناق�سة 

اأو�ساع امل�سلمني وم�ساكلهم وفق الروؤية الإ�سالمية ال�حدوية املعا�سرة.
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الإمامان الربوجردي و�سلت�ت رائدا التقريب
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• حممد ح�سني عب�د
 كلية العل�م الإ�سالمية



ال�������س���ي���د 
علي  حممد  ال�سيد  اب��ن  ج����اد 
ال�سهري  احل���ائ���ري  الأ���س��ف��ه��اين  احل�سيني 

بالهندي اخلطيب.
كان فا�ساًل من م�ساهري اخلطباء طلق الل�سان 
م�الة  فيه  فنح�ّس  �سعره  نقراأ  �ساعرًا،  اأديبًا 
لأهل البيت وتفّجعا ينبع من قلب جريح ينب�س 
ب��الأمل ملا اأ���س��اب اأج���داده واأ���س��ي��اده، و كانت 
واإثارة  القل�ب  ج��ذب  على  التامة  القدرة  له 
حتدث  اإذا  �سيما  ال�سامعني  وانتباه  الع�اطف 
ال�سامع  ميلك  يكاد  فال  كربالء  فاجعة  عن 
دمعته، فه� ي�سّ�ر الفاجعة اأمام ال�سامع حتى 

كاأنه يراها راأي العني.
ن�ساأ وترعرع يف ظل اأ�سرة عل�ية تنت�سب لالإمام 
ال�سهيد احل�سني بن علي بن اأبي طالب )عليه 
ال�سالم(، بداأ حت�سيله العلمي بدرا�سة الفقه 

على 
ال��������ع��������امل 

الكبري ال�سيخ زين العابدين 
املازندراين احلائري وال�سيد حممد ح�سني 

ال�سهر�ستاين وغريه من علماء ع�سره، وحينما 
وجد يف نف�سه الكفاءة والقدرة على اخلطابة 
واأعانه �س�ته اجله�ري م�سافًا  بها  تخ�س�س 
وج���دة  والدب��ي��ة  التاريخية  معل�ماته  اإىل 
فيها  للخطابة  العلماء  بي�ت  اىل  دعي  الإلقاء 

واإقامة جمال�س العزاء احل�سيني .
وكان ينظم ال�سعر و�سعره جيد يت�سف بالرقة 
ال�ستعارة  م��ن  فيه  يكرث  ال���س��ل���ب  ور���س��اق��ة 
بتهذيب  عنايته  على  يدلنا  وه��ذا  والت�سبيه، 
�سعره وتنميقه، وظلت األ�سن ال�سي�خ واملعّمرين 
الذين عا�سروه تلهج بعاطر ذكره، وتطريه بكل 

جتّلة 
واإكبار.

  ت�يف ودفن يف الرو�سة احل�سينية 
بكربالء مدخل باب ال�سالم بالقرب من ال�سيد 
ال�طني  ال�ساعر  ورث���اه  اخل��را���س��اين،  ه��ادي 
ال�سيخ حممد ح�سن ) اأب� املحا�سن( بق�سيدة 

ع�سماءمطلعها:
 لي�مك يف الأح�ساء وجد مرّبح

                       برحت ولكّن الأ�سى لي�س يربح

) معجم خطباء كربالء 46(

ال�سيد جواد الهندي اخلطيب  
�ه  –  

• �سامي ج�اد كاظم
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•اإعداد: حيدر مرت�سى

ولد ال�سّيد بحر العلوم ليلة اجلمعة غّرة �سوال 
ه� مبدينة كربالء. وقد راأى والد ال�سّيد 
ال�سالم  عليه  الر�سا  االإمام  منامه  يف  مرت�سى 
خادمه  اإىل  ويعطيها  كبرية  �سمعة  يناول  وهو 
حمّمد بن اإ�سماعيل. في�سعلها حمّمد بدور على 
�سطح دار ال�سّيد مرت�سى، فيعلو �سناها اإىل عنان 
ال�سماء ويطبق اخلافقني، فينتبه ال�سّيد مرت�سى 
من نومه قبيل الفجر، واإذا باحللم يتحّقق، فيولد 

ابنه ال�سّيد حمّمد مهدي. 


�������������������������������������������������� ن�ساأته:
ن�ساأ ال�سّيد بحر العل�م يف كربالء، وترّبى يف اأح�سان والده العط�ف تربية 
عز و�سرف واأدب وكرامة، فكان يعتني به كثريًا ملا ينتظره من م�ستقبله 
الطم�ح. ح�سبما حّدثته به اأحالمه ليلة ولدته، فكان ي�سحبه معه اإىل 
مرقد جّده الإمام احل�سني عليه ال�سالم، واإىل م�ا�سع البحث والتدري�س 

والعبادة. 
اأخالقه و�سفاته: 

كان قليل الكالم اإّل يف ذكر اهلل تعاىل، ط�يل ال�سمت، دائب التفكري، نظره 
اإىل الأر�س اأكرث منه اإىل ال�سماء، اإذا جل�س بني النا�س فكهيئة املت�سّهد 
لل�سالة، وا�سعًا يديه على فخذيه، مطرقًا براأ�سه، وبني اآونة واأخرى يرفع 
ب�سره اإىل املالأ ليجيبهم على �س�ؤال وّجه اإليه. واإذا م�سى علته هيبة ووقار 
بحيث ل يلتفت اإىل ورائه اأو بني يديه اإّل لأمر �سروري، وكان يذهب من 
النجف اإىل الك�فة ما�سيًا حايف القدمني رغم وقاره واتزانه اإىل م�سجد 

الك�فة للعبادة والذكر والدعاء. ون�ستطيع الق�ل: باأّنه كان مدر�سة اأخالق 
وتربية، فقد تكهرب ب�سل�كه الأخالقي عاّمة تالميذه ومن يّت�سل به. 

 
��������������������������������������������������������� درا�سته:

ح�سر املقّدمات وال�سط�ح على ف�سالء ع�سره، فاأكمل تلك الأّوليات يف 
يتجاوز الثانية ع�سرة، وبعد ذلك  اأربع �سنني، وعمره مل  اأو  ظرف ثالث 
ال�حيد  وال�سيخ  مرت�سى،  ال�سّيد  والده  عند  الأ�س�ل  خارج  بحث  ح�سر 

البهبهاين، وبحث خارج الفقه عند ال�سيخ ي��سف البحراين. 


�������������������������������������������������������������������������������������������� انتقاله اإىل النجف االأ�سرف:
انتقل من كربالء اإىل النجف الأ�سرف عام 1169 ه� م�ف�ر العلم، ثقيل 
فطاحل  على  هنالك  فح�سر  البنان،  وم�سار  الأل�سن،  مالك  امليزان، 

علمائها البارزين. 
�سفره اإىل اإيران وتلّقبه ببحر العل�م: 

�سافر ال�سّيد بحر العل�م اإىل اإيران، واأقام يف خرا�سان �سّتة �سن�ات تقريبًا، 
مهدي  حمّمد  ال�سّيد  الكبري  الفيل�س�ف  عند  الإ�سالمية  الفل�سفة  در�س 
الق�اعد  وه�سمه  تلقيه،  و�سرعة  ذكائه  ل�سّدة  به  فاأعجب  الإ�سفهاين، 
وامل�سائل الفل�سفية، وحينما وقف على ذلك كّله اأ�ستاذه الفيل�س�ف الكبري 
اأطلق عليه ذلك اللقب ال�سخم. وقال له ي�مًا � وقد األهب اإعجابه � اأثناء 

الدر�س: اإمّنا اأنت بحر العل�م، فا�ستهر بذلك اللقب منذ تلك املنا�سبة. 


�������������������������������������������������������������������������������������������� عودته اإىل النجف االأ�سرف:
رجع ال�سّيد بحر العل�م اإىل النجف الأ�سرف اأواخر �سهر �سعبان عام 1193 
ه�،  بعد اأن ترك يف كّل بالد مّر بها ذكريات طافحة بالعلم والتق�ى ل يزال 
تاأريخ اإيران يحتفظ ويعتز بها، واأندفع اأهايل النجف الأ�سرف ل�ستقباله 

هيئة التحرير

) ه� �  ه�(

ال�سيد
حممد مهدي 

بحر العلوم

بحيث ل يلتفت اإىل ورائه اأو بني يديه اإّل لأمر �سروري، وكان يذهب من 
النجف اإىل الك�فة ما�سيًا حايف القدمني رغم وقاره واتزانه اإىل م�سجد 
بحيث ل يلتفت اإىل ورائه اأو بني يديه اإّل لأمر �سروري، وكان يذهب من 
النجف اإىل الك�فة ما�سيًا حايف القدمني رغم وقاره واتزانه اإىل م�سجد 
ه�،  بعد اأن ترك يف كّل بالد مّر بها ذكريات طافحة بالعلم والتق�ى ل يزال بحيث ل يلتفت اإىل ورائه اأو بني يديه اإّل لأمر �سروري، وكان يذهب من 

تاأريخ اإيران يحتفظ ويعتز بها، واأندفع اأهايل النجف الأ�سرف ل�ستقباله 
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ب�سكل يتنا�سب ومدى �س�قهم ولهفهم اإليه، حّتى كان ي�م وروده اأ�سبه باأّيام 
الأعياد والأفراح . 

اأق�ال العلماء فيه ونذكر منهم ما يلي: 
1� قال ال�سيخ ال�حيد البهبهاين: وبعد، فقد ا�ستجازين ال�لد الأعز الأجمد 
ولدي  الأ�سعد،  املدّقق  واملحّقق  الأر�سد،  والفطن  امل�سّدد،  امل�ّفق  امل�ؤّيد 

الروحاين، العامل الزكي، والفا�سل الذكي، واملتتّبع املطّلع الأملعي . 
2� قال ال�سيخ عبد النبي القزويني: وبعد، فلّما وّفقني اهلل تعاىل ل�سرف خدمة 
ال�سّيد املطاع ال�سند، الالزم الإتباع، غ�ث اأهل الف�سل والكمال، وع�ن اأوىل 
الكمالت  اأرباب  �سماء  الف�سيلة، وبدر  اأرباب  نا�سية  العلم والأف�سال  غّرة 
النبيلة، الأمري حمّمد مهدي احل�سني احل�سيني اأدام اهلل ظّله، واأح�سن اأمره 
اأّول  كّله وجّله، ف�جدته بحرًا ل ينزف، وو�سيع علم ل يطرف، مع ك�نه يف 

ال�سباب، واأترابه مل ي�سل�ا اإليه مع اكبابهم على العل�م يف باب من الأب�اب. 
ال�سند،  ال�سّيد  مّني  ا�ستجاز  فقد  وبعد،  اخل�ن�ساري:  ح�سني  ال�سّيد  قال   �3
والعام،  اخلا�س  ومقتدى  الأنام،  ظهر  العاّلم،  العامل  امل�ستند،  الفا�سل 
مقّرر املعق�ل واملنق�ل، املجتهد يف الفروع والأ�س�ل، وحيد الع�سر، وفريد 
الدهر، ال�سّيد حمّمد مهدي احل�سني احل�سيني الطباطبائي اأدام اهلل تاأييده 

وت�سديده. 
4� قال ال�سيخ اأب� علي احلائري يف منتهى املقال: ال�سّيد ال�سند، والركن املعتمد، 
م�لنا ال�سّيد مهدي بن ال�سّيد مرت�سى... واأدام عّل�ه ونعماه، الإمام الذي مل 
ت�سمح مبثله الأّيام، الهّمام الذي عقمت عن اإنتاج �سكله الأع�ام، �سّيد العلماء 
الأعالم، وويل ف�سالء الإ�سالم، عاّلمة دهره وزمانه، ووحيد ع�سره واأوانه. 

5� قال ال�سيخ ح�سني الن�ري الطرب�سي يف خامتة م�ستدرك ال��سائل: اآية اهلل 
بحر العل�م �ساحب املقامات العالية والكرامات الباهرة، وقد اأذعن له جميع 
علماء ع�سره ومن تاأّخر عنه بعّل� املقام، والرئا�سة يف العل�م النقلية والعقلية، 
و�سائر الكمالت النف�سانية، حّتى اأّن ال�سيخ الفقيه الأكرب ال�سيخ جعفر كا�سف 
الغطاء، مع ما ه� عليه من الفقاهة والزهادة والرئا�سة، كان مي�سح تراب خّفه 
بحنك عمامته.وه� من الذين ت�اترت عنه الكرامات، ولقائه احلّجة �سل�ات 
اهلل عليه، ومل ي�سبقه يف هذه الف�سيلة اأحد فيما اأعلم اإّل ال�سّيد ر�سي الدين 

علي بن طاوو�س . 
تبّحره  6� قال ال�سّيد ح�سن ال�سدر الكاظمي يف تكملة اأمل الآمل: اأّما وف�ر 
اأعماق املطالب  وتّ��سع علمه واإحاطته بالفن�ن وحقائقها، وتّ�غله يف تنقري 
وك�سف دقائقه، ف�سيء يبهر العق�ل، كما ه� ظاهر ملن راجع م�سابيحه يف 

الفقه. 


��������������������������������������������������������� وفاته:
 ت�يّف ال�سّيد بحر العل�م قد�س �سره عام 1212ه� مبدينة النجف الأ�سرف، 

ة، وعليها قّبة كبرية.  وُدفن يف مقربته اخلا�سّ

◄  يكتبها: عبد الرحمن الالمي

الإن�سان على حالة واحدة طيلة عمره، فه� يف �سد وجذٍب  يثبت  ل 
تقّلبه التّيارات املت�سارعة مينة وي�سرة، فتارة جتده يف حالة اإقبال 
على وج�ه اخلري، ومّرة جتده يف حالة اإدبار عنها، وم�ساألة الإقبال 

والإدبار هي من الع�ار�س املهمة للروح الإن�سانية.
م�سريه  حتّدد  التي  هي  الإن�سان  عمر  من  الأخرية  احللقات  ولكّن 
اأو �س�ئه، ومن امل�سّلم به اأّن �س�ء البادئة  النهائي من ح�سن احلال 
خ�اتيم  من  الغالب  يف  م�ؤّثرة  كانت  واإن  العاقبة،  �س�ء  ي�ستلزم  ل 

النا�س.
اأهّم من جميع ما م�سى  الإن�سان  ال�سفحات الأخرية من حياة  اإّن 
النهائي بها،  بانتهائها ويتعّلق احلكم  عليه، لأّن �سجّل عمره ينتهي 
ال�سفحات  تك�ن هذه  اأن  دائمًا  امل�ؤمنني يطلب�ن من اهلل  لذا جند 

الأخرية من العمر م�سرقة نرّية، واأن يختم لهم باخلري.
ولنا يف احلّر الرياحي الذي ه� من اأبطال الطّف در�ٌس بليغ على ما 
الأخرية من حياته  الدقائق  الأخرية، بل يف  فاإنه يف �ساعاته  تقّدم 
حينما اّتخذ القرار اخلالد الذي و�سعه يف م�ساّف العظماء وحاز 
على �سرف الدنيا ونعيم الآخرة واأ�سبح مثاًل حّيًا للمروءة والنبل، 
ذلك  �سبيل  يف  بنف�سه  ي�سّحي  واأن  احل��ّق  مع  يقف  اأن  اآث��ر  حينما 
اإليه، يف حياة ق�سرية م�سريها اىل  والرك�ن  الباطل  على م�ؤازرة 

الزوال فا�سرتى بنف�سه احلرّية يف الدنيا وال�سعادة يف الآخرة.
فاه يجيب قّرة بن قي�س الرياحي الذي راآه يرتعد ووجهه يت�سّبب 

ف�ساأله: عرقًا 
�� ما تريد يا بن يزيد؟ اأتريد اأن حتمل؟ ف�سكت، واأخذه مثل العرواء 

)الرعدة من الربد والنتفا�س(، فقال له:
مثل  قّط  م�قف  منك يف  راأيت  وما  ملريب،  اأمرك  اإّن  يزيد  بن  يا   ��
�سيء اأراه الآن، ول� قيل يل َمن اأ�سجع اأهل الك�فة رجاًل؟ما عدوتك، 

فما هذا الذي اأرى منك؟!
ل  واهلل  و  والنار  اجلّنة  بني  نف�سي  اأخرّي  واهلل  اإين  احلّر:  له  فقال 

اأختار على اجلّنة �سيئًا ول� ُقّطعُت وُحّرقُت.
حينما  �سنامه  املجد  ومن  اأعالها  اجلّنة  من  احل��ّر  اختار  وهكذا 
ا�ستجاب ل�سمريه احلّي واإرادته احلرة ال�اعية بانتقاله من خندق 
طريق  اىل  العب�دية  حياة  من  وخروجه  الن�ر،  �ساحة  اإىل  الظالم 
الأحرار، فاأ�سبح رمزًا من الرم�ز الإن�سانية اخلالدة ومثاًل ُيحتذى 

به يف �سل�ك الإن�سان ومت�سكه بالقيم العليا واملبادئ املثلى.
اإّن فرزه لالأمر يف حلظات امل�سيبة، وت�سخي�سه اأحق ه� اأم باطل؟ 
اأمٌر �سعٌب جّدًا ل يتاأّتى اإّل لذوي العق�ل الراجحة، واّتخاذ امل�قف 
املنا�سب والقرار ال�سائب على هذا الت�سخي�س اأ�سعب مّما تقّدم، 
ال�سالم(  )عليها  طالب  اأب��ي  بن  علّي  امل�ؤمنني  اأم��ري  اأ�سار  ولهذا 

بق�له:
جاِل: ُهنَّ املاُل، َو الِ�لَيُة، َواملُ�سيَبُة« َتَحُن ِبها ُعُق�ُل الرِّ »َثالٌث مُيْ

ة
ن د 

� قال ال�سيخ عبد النبي القزويني: وبعد، فلّما وّفقني اهلل تعاىل ل�سرف خدمة 
ال�سّيد املطاع ال�سند، الالزم الإتباع، غ�ث اأهل الف�سل والكمال، وع�ن اأوىل 
الكمالت  اأرباب  �سماء  الف�سيلة، وبدر  اأرباب  نا�سية  العلم والأف�سال  غّرة 
النبيلة، الأمري حمّمد مهدي احل�سني احل�سيني اأدام اهلل ظّله، واأح�سن اأمره 
الكمالت  اأرباب  �سماء  الف�سيلة، وبدر  اأرباب  نا�سية  العلم والأف�سال  غّرة 
النبيلة، الأمري حمّمد مهدي احل�سني احل�سيني اأدام اهلل ظّله، واأح�سن اأمره 
الكمالت  اأرباب  �سماء  الف�سيلة، وبدر  اأرباب  نا�سية  العلم والأف�سال  غّرة 

اأّول  كّله وجّله، ف�جدته بحرًا ل ينزف، وو�سيع علم ل يطرف، مع ك�نه يف 
النبيلة، الأمري حمّمد مهدي احل�سني احل�سيني اأدام اهلل ظّله، واأح�سن اأمره 
اأّول  كّله وجّله، ف�جدته بحرًا ل ينزف، وو�سيع علم ل يطرف، مع ك�نه يف 
النبيلة، الأمري حمّمد مهدي احل�سني احل�سيني اأدام اهلل ظّله، واأح�سن اأمره 

الإن�سان على حالة واحدة طيلة عمره، فه� يف �سد وجذٍب  يثبت  ل 

االأمور  بخواتيمها
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ما  ال�سالم عن  عليه  ال�سادق  الإم��ام  زرارة  �ساأل  وقد 
اأف�سل من �سالة  ال�سالة يف جماعة  اأن  النا�س  يروي 
نعم،  ف��ق��ال:  ���س��الة،  وع�سرين  بخم�س  وح��ده  ال��رج��ل 

�سدق�ا.
النظام  على  يتع�د  الإن�سان  جتعل  اجلماعة  و�سالة 
والن�سباط اجلماعي، فاإذا واظب امل�سلي على اجلماعة 

ف�سين�سبط يف اأداء ال�سالة يف وقتها.
كما اأن �سالة اجلماعة فر�سة منا�سبة للت�جيه واملعرفة 
الدينية، حيث ي�ستفيد امل�سل�ن من ح�س�رهم لل�سالة 
اأ�سئلتهم  وعر�س  الدينية  وامل�اعظ  اخلطب  با�ستماع 

وا�ستفتاءاتهم على اإمام اجلماعة.

تعزيز احلالة الدينية 
اأنه" حينما يح�سر  راأى  الأم��ري(  الزائر )حممد عبد 
تتعزز  البع�س  بع�سهم  مع  وي�سل�ن  امل�سجد  امل�سلم�ن 
الدينية يف نف�س كل واحد منهم وتتقّ�ى، فمن  احلالة 
طبيعة الإن�سان اأنه عندما يرى كرثة من النا�س متار�س 
عماًل معينًا يعطيه ذلك دافعًا للقيام بهذا العمل الذي 

يجد الآخرين يقبل�ن عليه.
واأ�ساف" اأن العمل اجلمعي له وقع وقيمة يف النف��س ومبا 
اأن �سالة اجلماعة هي يف الأ�سل اأداء لل�اجب والتكليف 
ال�سرعي ومظهر من مظاهر التدّين، فتعزيزها تعزيز 
اإليه  اأ���س��ار  ما  ه�  وه��ذا  الجتماعية.  الدينية  للحالة 

الإمام علي بن م��سى الر�سا عليه ال�سالم بق�له: »اإمنا 
ُجعلت اجلماعة لئال يك�ن الإخال�س والت�حيد والإ�سالم 
والعبادة هلل اإل ظاهًرا مك�س�ًفا م�سه�ًرا، لأن يف اإظهاره 

حّجة على اأهل ال�سرق والغرب«.
تاأكيد ات�سال العباد باهلل 

تعاىل 
فيما راأى الزائر ) قا�سم عبا�س(" اأن امل�سلي عندما 
هلل  ا  خمل�سً ال�سالة  ين�ي  امل�سجد  يف  للجماعة  ياأتي 
ي�ؤّكد  وهذا  امل�ؤمنني،  مع جماعة  ي�ؤديها  لكنه  �سبحانه 
اأن لل�سالة بعَدين، البعد العبادي املتعّلق بال�سلة باهلل 
بني  العالقة  بعمق  املتعّلق  الجتماعي  والبعد  تعاىل، 

•�سباح الطالقاين-ح�سني ال�سالمي

 �سالة اجلماعة 
ترّبي االإن�سان على النظام 

واالن�سبا اجلماعي، وهي فر�سة 
منا�سبة للتوجيه واملعرفة الدينية.

وردت اأحادي وروايات كثرية توّكد على اأهمية �سالة اجلماعة، ومنها ما جاء عن االإمام ال�سادق 
عن اآبائه عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله: »َمن م�سى اإىل م�سجد يطلُب فيه �سالة اجلماعة 

كان له بكل خطوة يخطوها �سبعني األف ح�سنة«.
اأنه قال: »من ترك اجلماعة رغبة عنها وعن جماعة  وورد عن االإمام الباقر عليه ال�سالم 

امل�سلمني من غري عّلة فال �سالة له«.

•�سباح الطالقاين-ح�سني ال�سالمي

�سالة اجلماعة 
�سباح الطالقاين - ح�سني ال�سالمياأبعاد عبادية وتربوية واجتماعية
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الفرد واأفراد جمتمعه.
توثيق الروابط االجتماعية

ويتعرف  امل�ؤمن�ن  يلتقي  واأ�ساف" يف �سالة اجلماعة 
بع�سهم على بع�س، وتك�ن فر�سة طيبة للتالقي الي�مي 
يعي�س  كما  الجتماعية،  والأو���س��اع  الأح��ادي��ث  وتبادل 
امل�سل�ن حينما يقف�ن خلف اإمام واحد وبجانب بع�سهم 
بع�سًا حالة من امل�ساواة وانعدام الطبقية بني خمتلف 
فئاتهم و�سرائحهم، وه� اأمر يعزز حالة الت�اّد واملحبة 

بني النا�س.
الرتبية على النظام

وراأى الزائر )ر�س�ل الفتالوي(" اأن �سالة اجلماعة تربي 
الإن�سان على النظام والن�سباط اجلماعي، فاإذا واظب 
امل�سلي على اجلماعة، ف�سين�سبط يف اأداء ال�سالة يف 
وقتها، وعلى العك�س من ذلك ال�سالة فرادى، حيث ل 

يك�ن هناك اأي ُملزم لأدائها يف وقتها.
واأ�ساف" يف اجلماعة تع�يد على النظام، حيث يكرّب 
ال�سالة  اأفعال  جميع  وي����ؤدون  الإم���ام  بعد  املاأم�م�ن 
منتظمة  ويقف�ن �سف�فا  ال�سالة  تنتهي  اأن  اإىل  بعده، 

مرتا�سة.
التوجيه واملعرفة الدينية

للت�جيه  جّيدة  فر�سة  ت�فر  اجلماعة  �سالة  وبني" اأن 
واملعرفة الدينية، حيث ي�ستفيد امل�سل�ن من ح�س�رهم 
وعر�س  الدينية  وامل�اعظ  اخلطب  با�ستماع  لل�سالة 
اأ�سئلتهم وا�ستفتاءاتهم الدينية على اإمام اجلماعة اإذا 

كان من اأهل املعرفة والعلم.

اأ�سباب عزوف البع�س..
وعن راأيه يف اأ�سباب عزوف البع�س عن �سالة اجلماعة 
الزائر )حميد ه��ادي( قائال" قد يك�ن �سعف  حتدَث 
الهتمام الديني واحدا من اأ�سباب العزوف عن �سالة 
ل  كاماًل  اهتمامًا  الدين  بتعاليم  يهتم  فَمن  اجلماعة، 
يرتك هذه ال�سالة، اإذا كان عارفًا بقيمتها وف�سلها عند 
اهلل، ومن يرغب يف ث�اب اهلل الكبري ل يتاأخر عن �سالة 
والث�اب  العظيم  الأج��ر  فيها من  ورد  ما  مع  اجلماعة، 

اجلزيل".
اآخر ل جند يف املجتمع  وي�سيف )هادي(" من جانب 
حثًا وت�سجيعًا كافيًا على اأداء هذه ال�سالة، ف�سال عن 
اإن ق�سمًا من النا�س ي�ستثقل الذهاب اإليها فريى �سالته 
واجلهد  ال�قت  اأن  مع  واأي�سر،  اأ�سهل  البيت  منفردًا يف 
الذين ت�ستلزمهما �سالة اجلماعة حمدود، وه� ي�سرف 
اأ�سعاف ذلك ال�قت واجلهد على �سائر �س�ؤون حياته من 

الكماليات والرفاهيات".
الدعوة ل�سالة اجلماعة

فيما قال الزائر )ح�سينني الرفيعي(" يحتاج جمتمعنا 
اإىل حملة مكثفة من الت�عية والت�جيه حلث النا�س على 
تتناول  التي  الكتيبات واملقالت  �سالة اجلماعة، بن�سر 
ف�سلها واأهميتها، وينبغي اأن تفتح املنتديات على م�اقع 
العزوف  اأ�سباب  ح�ل  والبحث  النقا�س  باب  النرتنت 
على  الت�سجيع  وطرق  املجتمع،  اجلماعة يف  �سالة  عن 

امل�اظبة عليها.
واأ�ساف "فعلى �سبيل املثال ل احل�سر ميكن ال�ستفادة 

اإىل  ق�سرية  ر�سائل  باإر�سال  )امل���ب��اي��ل(  الهاتف  من 
الأ�سدقاء والأقرباء، لدع�تهم ل�سالة اجلماعة وحثهم 

على امل�اظبة عليها".
وتابع" ل� ت�سكلت يف كل م�سجد جلنة للدعاية والإعالم 
ل�سالة اجلماعة، وابتكار ال��سائل والأ�ساليب امل�ؤثرة يف 

جذب النا�س لها، فاإنها �ستحقق نتائج جيدة.
وختم بالق�ل" على كل فرد منا اأن يحث وي�سجع اأقرباءه 
واأ�سدقاءه، ول ي�ساأم من دع�تهم ل�سالة اجلماعة فاإن 
الدال على اخلري كفاعله. وذلك م�سداق من م�ساديق 

الدع�ة اإىل اهلل والأمر باملعروف.
فل�سفة خا�سة...

وراأى الزائر علي ح�سني �س�ادي" اأن هناك جانب فل�سفي 
يخ�س �سالة اجلماعة من حيث ميكن اعتبارها مبثابة 
اإلقاء احلجة على غري امل�سلم يف �سبيل ال�سعي للتعرف 
تعريف  اأداة  فاأنها  وبالتايل  وتعاليمه،  الإ���س��الم  على 
وا�سحة املعامل ميكن ال�ستفادة منها يف ت�جيه اهتمام 

باقي امللل اإىل ديننا احلنيف". 
اجلماعة  مع  ال�سالة  ف�سل  على  يدل  واأ�ساف" ومما 
اأن َمن جل�س يف انتظارها فه� يف ال�سالة، واأن املالئكة 
ت�ستغفر له وتدع� له بالرحمة. فقد قال ر�س�ل اهلل �سلى 
ك��ان يف  ما  �سالٍة  العبُد يف  ي��زال  )ل  واآل���ه:  عليه  اهلل 
ه ينتظر ال�سالة، وتق�ل املالئكة اللهم اغفر له،  الَّ ُم�سَ

اللهم ارحمه، حتى ين�سرف اأو ُيْحِدث(.

زوار الإمام احل�سني عليه ال�سالم يتحدث�ن للمجلة

زوار الإمام احل�سني عليه ال�سالم يتحدث�ن للمجلة

يعي�س امل�سّلون 
حينما يقفون يف �سالة 

اجلماعة بجانب بع�سهم 
بع�سًا حالة من امل�ساواة 

وانعدام الطبقية بني 
خمتلف فئاتهم و�سرائحهم، 

وهو اأمر يعزز حالة التواّد 
واملحبة بني النا�س. قال ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه واآله: »َمن م�سى 
اإىل م�سجد يطلُب فيه �سالة 
اجلماعة كان له بكل خطوة 

يخطوها �سبعني األف ح�سنة«.
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ال�سيا�سة واخلطاب الديني
ل �سك اأن كل �سيء يف عاملنا الي�م اأ�سبح بطريقة وباأخرى 
لي�س  الثالث  ال��ع��امل  يف  عامة  ب�س�رة  والإع����الم  م�سي�سًا، 
منف�ساًل عن ال�سيا�سة ول ميكننا التحدث عن الإعالم وحده 
فحينما  العام.  اخلطاب  عن  بعيدا  بحرية  يتحرك  كاأنه  اأو 
اأننا  نتحدث عن اخلطاب الديني يف الإع��الم فمعنى ذلك 
ال�سيا�سة من اخلطاب الديني. وحينما  نتحدث عن م�قف 
نتحدث عن اخلطاب الديني فاإننا نتمنى اأن نراه خطابا يعرب 
عن �سمري الأمة، وبالتايل فعندما نتحدث عن اأزمة اخلطاب 
الديني نك�ن بال�سرورة نتحدث عن اأزمة التعبري عن �سمري 

الأمة.
ورغم م�سروعية ال�سلة بني الإعالم وال�سيا�سة اإل اأننا نرج� 
اأن تك�ن �سلة ح�ار ل �سلة تبعية. لأن الإعالم الذي يق�م على 
احل�ار ي�ؤدي ر�سالته اأما الإعالم الذي يق�م على التبعية فه� 
اإعالن ولي�س اإعالما. ففي مثل هذه ال�س�رة تتح�ل و�سائل 
اأب�اق تخاطب النا�س من ف�ق ولي�ست �ساحات  اإىل  الإعالم 
ح�ار ومناق�سة حرة كما ه� املفرو�س. ول يخفى تاأثري ال�سكل 
وحتديد  الأث��ري  عرب  الديني  اخلطاب  ت�جيه  يف  ال�سيا�سي 
الأيدل�جية  بكامل عنا�سره  امتالكه  بل وحماولة  م�ساراته، 
احلزبية  واملخططات  الأه����داف  ومت��ري��ر  الفنية  وك�����ادره 

وال�سيا�سية من خالله متريرا ق�يًا مبا�سرا وغري مبا�سر.
الدين  ورج����ال  امل��ف��ك��ري��ن  ب��ني  ق��ائ��م��ة  اجل��دل��ي��ة  و�ستبقى 
ومبا  ال�سيا�سة.  واأ�سلمة  الإ�سالم  ت�سيي�س  وال�سيا�سيني ح�ل 
النافذة  ت�سكل  باأن�اعها  الإع��الم  و�سائل  قل  اأو  الرادي�  اأن 
ال�سيا�سي  اأو  الديني  �س�اء  اخلطاب  خاللها  من  مير  التي 
فاإنها بال�سرورة لن تك�ن على احلياد من هذه الق�سية واإمنا 
التن�ع  وج���د  يعني  مما  واجتاهها.  وحجمها  ل�نها  �ستاأخذ 
الأثري  عرب  ديني  خطاب  من  يطرح  فيما  والعملي  النظري 
الدينية.  املذاهب  وكذلك  ال�سيا�سية  لتعدد الجتاهات  تبعا 
فهناك احلزب احلاكم واحلزب املعار�س وثمة الفكر ال�س�يف 
الظاهري،  والن�سي  الجتهادي،  والعقلي  ال�سلفي،  والفكر 
والإ�سالحي املنفتح على الآخر واملنغلق على ذاته.. اإىل اآخر 
القائمة. هذا التل�ن ي�ؤدي بالنتيجة اإىل تعدد اخلطاب الديني 
اجلماهريية.  الإع��الم  و�سائل  مع  التعامل  اإمكانية  و�سعف 
وهذا ه� احلا�سل الآن بالفعل.. اإذ اإن لدينا خطابًا يعرب عن 
وخطابًا  العقل  يخاطب  اآخر  وخطابًا  الإ�سالمية،  ال��سطية 
يعتمد اأ�سل�ب الرف�س والحتجاج. واخلطاب الديني عندما 
يبتعد عن الث�ابت والق�اعد غري املرتبطة باله�ية الإ�سالمية 

فاإن م�سريه الف�سل. 

�سرورة التطوير
اإننا نلحظ خط�رة ال�ستغالل املتن�ع ل��سائل الإعالم عرب 
نظام الدول املعتمدة للحكم الدميقراطي املغلف بدع�ات 
احلرية والتقدمية والتط�ر واحلداثة، متجهة بالإعالم 

احلر اإىل ال�ستغالل املادي والربح املايل والعبث بكل القيم 
واملبادئ واملثل مل�سالح خا�سة وخمطط مر�س�م لت�سكل 

منها جمم�عات ال�سغط الب�سرية التي لها فاعلية كربى يف 
التغيري الثقايف وبالتايل الجتماعي ثم ال�سيا�سي املتبع الي�م 
يف عاملنا ال�ستهالكي الذي ي�سته�يه الإعالن ول� كان فارغا 

من م�سامينه، وبات معه املعلن�ن هم اأ�سياد الإعالم احلديث 
حيث يعمل�ن على نقل الأخبار والتعليقات امل�سخمة وامل�جهة 

واملثرية عرب الربامج املن�عة لتزداد الأرباح واملكا�سب من 

خالل االاهات التالية:
اأوًل: الجتاه الفكري: الرتكيز على التغيري الفكري والن�عي 
باإبراز اآخر التقنيات احلديثة التي ت�ستخدمها و�سائل الإعالم 
النظام  الهيمنة عليها من قبل  احل��رة، ي�سب يف م�سلحة 
احلديث  الع�سر  اإيدي�ل�جيا  خ��الل  وم��ن  اجلديد  العاملي 
املعّلب مبفاهيم خا�سة عن العالقات الإن�سانية �سمن ب�تقة 
الدميقراطية املتقدمة البعيدة عن روح الأخالق واملثل التي 
الذي  اجلديد  املجتمع  حتديات  اأم��ام  بالذنب  ال�سع�ر  ت�لد 
الع�ملة  يف  الإن�ساين  والتعامل  العي�س  منط  يف  الأ�سا�س  ه� 
القت�سادية واملادية التي يندرج حتتها النظام العاملي اجلديد 
املبني على اأ�سا�س اإيدي�ل�جيا جديدة تعتمد يف م�سم�نها على 

ما يلي:
1 � مق�لة التقدم والتف�ق: ومثلهم فيه اأن التقدم واقع ل ميكن 
معتمدين  والتخلف  التاأخر  يف  الكبري  القلق  ويقابله  اإيقافه 
على الإح�سائيات الن�سبية املدبلجة، ترادفها كلمات واهية 
وال�سرعة  واحلداثة  والع�سرنة  والنم�  والتغيري  التط�ر  يف 

والت�سالت.
2 � امتياز التقنية احلديثة: اإن زيادة التقنية وتقدمها ت�سمح 
بال�سيطرة على �س�ء الأداء فترتكز اأيدل�جيتهم التقنية على 
الكامنة  الأ�سباب  التي حتققها وتخفي من خاللها  النتائج 
وراءها فتنحاز بفكر النا�س لتبهره مبا اآلت اإليه دون النظر 
على ح�ساب من؟ وم��اذا؟ ومل��اذا؟ فالعنف والإره��اب ميكن 
اإبرازهما متى ي�ساءون وبالطريقة التي يريدون �سمن املخطط 

الت�جيهي الذي يعتمد على التقنية احلديثة لالإعالم.

الت�سالت  �سرعة  اإيدي�ل�جية  اإن  الت�سال:  اأيدي�ل�جيا   �3
الداخلية واخلارجية واإمكانياتها املتزايدة ي�ميا جتعلنا ن�سري 
قدما يف خدمتها والط�عية التي ت�سته�ينا يف �سل�كنا وق�ساء 
القرية  عامل  يف  امل�حد  الإن�ساين  الت�سال  �سمن  حاجاتنا 
الكبرية على حد ق�ل )مار�سال ماكل�هان( وذلك من خالل 
مبا�سرة  بالأحداث  امل��س�لة  وبراجمها  الف�سائية  القن�ات 
التي تخيل مل�ساهديها ومتتبعيها انه ي�سيطر على العامل بروؤيته 

املبا�سرة هذه.
4- مبداأ الع�سرنة والتطّ�ر: يتج�سد الفكر اجلديد بالتعامل 
مع احلدث ليك�ن املجتمع العاملي ال�احد يف الت�جه وال�سري 
بركب املدنية احلديثة التي �سيطرت على عق�ل النا�س ليمل�ا 
على الراأي العام م�جة الع�سرنة واحلداثة التي تعني اأن يك�ن 

املتبع لها اإمعة يف تقليد وتبني قيم من �سنع الع�سر.
الكبري  التقني  التقدم  فمع  لالإعالم:  ال�ستخدام اخلفي   �5
وهيمنته على  النف��س  تاأثريه يف  وا�ستداد  الإع��الم  ل��سائل 
�سيطرتهم  بعد  الإع��الم��ي  اأ�سل�بهم  ب��ات  والأف��ك��ار  العق�ل 
وامتالكهم لقدرة هذه ال��سائل على حت�يل الهدف الأ�سمى 
اإىل  ال�سع�ب،  وت�عية  وتعليم  وتثقيف  ت�جيه  من  لالإعالم، 
اإر�ساء نزواتهم وم�ساحلهم اخلا�سة على ما ت�جبه امل�سلحة 

العامة.
ثانيًا: الجتاه الجتماعي: املبالغة يف اإبراز الأحداث واجلرائم 
امل��سة  اأخبار  اآخر  ومتابعة  اجلن�سية  والف�سائح  العاطفية 
والأزي��اء وحفالت الرق�س واملج�ن وتغطية حفالت ملكات 
ال�سرعات  اآخ��ر  من  والبهل�انية  الفنية  والعرو�س  اجلمال 
الغربية وال�سرقية عن طبائع الب�سر وغريها من الربامج التي 

تفرغ عقل الإن�سان من اأي تفكري منتج وت�جيه هادف.
لإثارة  الهادف  الإعالمي  الت�جيه  ال�سيا�سي:  الجتاه  ثالثًا: 
اإثارة  ال�سع�ب  لدى  الزائدة  احلما�سة  اأو  اجليا�سة  امل�ساعر 

  اخلطاب الديني 
عرب االأثري

  اجلزء

• حيدر ال�سالمي
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م�سطنعة ويف كثري من الأحيان واهية كاذبة ت�سغل النا�س يف 
هم�م بعيدة عن هم�مهم ال�سحيحة.

ما املطلوب؟
و�سائل  تتخذ  ومل��اذا  تقدميه؟  املطل�ب  الديني  اخلطاب  ما 
تكمن  هل  الإ���س��الم؟  من  ال�سلبي  امل�قف  العربية  الإع���الم 

امل�سكلة يف نف�س اخلطاب الإ�سالمي اأم يف و�سائل الإعالم؟ 
اإن البحث يف م��س�ع اخلطاب الديني ه� نابع بال �سك من 
اعتقادنا باأهمية هذا اخلطاب، ملا للدين من دور حي�ي يف 
ا�ستقامة املجتمع، ومنطلق من اإمياننا الرا�سخ باأن اأي حماولة 
اإ�سالح ل�سع�بنا الإ�سالمية بغري الدين هي حماولة حمك�م 

عليها بالف�سل م�سبقًا.
تاريخ  تقدمي  الديني  اخلطاب  من  املق�س�د  لي�س  طبعا.. 
الفتاوى  وبرامج  القراآن  وت��الوة  الأحاديث  و�سرح  امل�سلمني 
واأمثالها. نعم.. هذا جزء من اخلطاب الديني اأما اخلطاب 
الدين  مبقا�سد  يلتزم  ال��ذي  فه�  الكلية  �س�رته  يف  الديني 

وقيمه. 
اإن العربة يف الربامج الدينية يف الإذاعة والتلفزي�ن لي�ست يف 
تعدد ال�ساعات ولكن يف ماذا تق�ل هذه الربامج؟! وبالن�سبة 
الإم��الل  عليها  يغلب  فاإنها  الإذاع����ة  يف  الدينية  للربامج 
اأحاديثهم  اأثناء  الدين  وعلماء  التط�ير.  وع��دم  واجلم�د 
الإذاعية يتحدث�ن بلغة بعيدة عن التداول الي�مي للم�اطن 

العادي. بل اإنهم يتكلم�ن باأ�سل�ب املعلم لتالميذه...
الربامج الع�سرية تركز على امل�ساركة والتبادلية بني اجلمه�ر 
من  اأ�سا�س  على  العملية  هذه  وتق�م  الإذاع���ة  عرب  واملتكلم 
الحرتام والتقدير املتبادل اأي�سا. فاملتلقي لي�س م�ستعدا لأن 
يجل�س ل�قت ط�يل كم�ستمع خ�سبي ل حراك له ول راأي ي�سرح 
به وكاأنه تلميذ يف املرحلة البتدائية واملتحدث كاأنه الأ�ستاذ 

واملربي املقد�س الذي ل يج�ز مقاطعته.
الدينية  امل�سل�سالت  فمعظم  الإذاعية  للدراما  بالن�سبة  اأما 
املمثلني  األ�سنة  فيها على  العربية  واللغة  كئيب وغري مقنع، 
امل�سل�سالت  اأن معظم هذه  اإىل  بالإ�سافة  الالتينية،  كاللغة 

باهت و�سعيف ويفتقر اإىل العديد من العنا�سر الفنية.
اإننا الي�م اإننا بحاجة اإىل تطبيق برامج اله�اء على الربامج 
وعدة  اجلمه�ر  بح�س�ر  النقل خارجيا  يك�ن  الدينية حيث 
وال�س�ؤال  واحل���ار  التفاعل  ويتم  واح��دا  عاملا  ولي�س  علماء 
اأن  اأن نبحث فكرة  الطرفني حيًا. كما يجب  واجل���اب بني 

نخ�س�س بع�س املمثلني للربامج الدينية فقط.
اإن اأزمة اخلطاب الديني هي انعكا�س طبيعي لأزمة الدين يف 
املجتمع. ومن هنا ل بد اأن ن�ساأل اأنف�سنا: ما م�قع الدين يف 
م�سروعنا؟ وما هي روؤيتنا الإ�سرتاتيجية للدين؟ وهل نريد 
الدين حجر اأ�سا�س لبناء م�سروعنا ال�سيا�سي واحل�ساري اأم 
اأذكار وتعاويذ و�سعائر وممار�سات طق�سية  نريده جمم�عة 
الت�ساوؤلت  هذه  مثل  عن  الإجابة  ف��اإن  م��سمية؟  اأو  جامدة 
تدفعنا للتق�مي واإعادة النظر لي�س يف خطابنا الديني امل�جه 
عرب الأثري فح�سب واإمنا تاأخذ باأيدينا اإىل التفكري اجلدي 
باجتاه ا�ستثمار املعطيات الدينية والقيم الإن�سانية ال�سامية 
التي ب�سر بها الإ�سالم وجعلها ركنا اأ�سا�سيا يف بناء احلياة 
احلا�سرة وامل�ستقبلية. حتى �سهر رم�سان قد حّ�له اإعالمنا 
والقمار  والأل��ع��اب  للف�ازير  �سهر  اإىل  للعبادة  �سهر  م��ن 

واملحرمات الأخرى. 

النتائج واملقرتحات
الأثري  عرب  املر�سل  الديني  خطابنا  اأن  ن�ستنتج  �سبق  مما 
يعاين من م�سكالت م�سم�نيه و�سكالنية، ويحتاج اإىل اإزالة 
ال�سباب عن مكن�ناته الديناميكية التي يفرت�س اأن ي�فرها 
له الدين الإ�سالمي احلنيف مبا ميتلكه من اختزالية عالية 
جلميع �سرائع واأدبيات الأديان ال�سابقة. وهذا ي�ستلزم الرتقاء 
باخلطاب اإىل م�ست�ى امل�س�ؤولية الدع�ية التبليغية امللقاة على 
عاتق الإ�سالميني ب��سفهم خري اأمة اأُخرجت للنا�س ياأمرون 
باملعروف وينه�ن عن املنكر. وفيما يلي بع�س النقاط التي 

�س اأبرز م�اطن ال�سعف يف خطابنا الديني: ت�سخِّ
اأو التخ�س�سية البحتة التي  -كرثة ا�ستعمال اللغة الرتاثية 
مكانها الدر�س والبحث العلمي. ولي�س الإعالم اجلماهريي 
لأنها تخلق غربة ات�سالية بني املر�سل واملتلقي وبذلك ت�سعف 

بل تنعدم ال�ستجابة املطل�بة.
-اأ�سل�ب الإر�ساد وال�عظ املبا�سر وال�ستعالء يف الكالم وطرح 
ال�سخ�سيات والأفكار بطريقة مثالية تبتعد عن ال�اقع املعا�س 
وهذا ي�لد اإحباطا لدى املتلقي ول يزرع يف قلبه اإل التقدي�س 
الالواعي لرم�ز وتعاليم الدين ويفرغ التجربة الب�سرية من 

حمت�اها.
-عدم الت�ازن يف كثري مما يعر�س من برامج دينية و�ساآلة 
وطريقة  اأغلبها  وبدائية  فيها  امل�ستخدمة  الفنية  العنا�سر 
مع  املبا�سر  احل���ار  على  تق�م  ل  التي  الكال�سيكية  العر�س 

اجلمه�ر. الأمر الذي اأنتج ن�عا من التلقي ال�سلبي وامللل.
-عدم �سم�لية اخلطاب وح�سر الإ�سالم يف زوايا حمدودة 
الأم���ر  يف  وم�ساركته  الآخ���ر  على  النفتاح  وع��دم  و�سيقة 
العم�مية اأدى اإىل �سم�ر التاأثري وبقيت العملية الت�سالية يف 

ط�ر الإثارة وال�ستفزاز. 
الطائفية واملذهبية  بتاأثري  ت�ستت اخلطاب وتعدد قن�اته   -
واحلزبية والنمط ال�سيا�سي القائم يف هذه البالد وتلك اأوقع 
فكري  وت�س�ي�س  كبري  مفاهيمي  خلط  يف  املتلقي  اجلمه�ر 

وحالة من الإيهام املعريف.
كمعادل  الرتغيب  وغياب  والرتهيب  الفر�س  لغة  -طغيان 
م��س�عي اأفقد اخلطاب الديني القدرة على ال��س�ل الآمن 

اإىل عقل وقلب اجلمه�ر  .
من  وخ�سيتها  الإع���الم  و�سائل  تعي�سها  التي  -الزدواج��ي��ة 
معظم  يف  وال��الدي��ن��ي(  )الديني  تقابلية  وب���روز  الإ���س��الم 
الربامج التي تبثها اأدت اإىل  ت�هني اخلطاب الديني والنظر 

اإليه مب�ازاة اأو جماراة اخلطاب الالديني.
و�سغر  الإذاعية  املناهج  اأغلب  الدينية يف  الفرتة  -انح�سار 
بالربامج  قيا�سًا  الدينية  ال�سبغة  ذات  ال��ربام��ج  م�ساحة 
الرتفيهية والفرتات املنّ�عة دفع باجلمه�ر اإىل الن�سراف عن 

متابعة اخلطاب الديني من خالل تلك املحطات الإذاعية. 
تلك هي اأبرز امل�سكالت التي يعانيها اخلطاب الديني احلايل 

وللخروج منها بحل�ل عملية نقرتح النقاط التالية:
1� تفعيل دور اأجهزة الإعالم الإ�سالمي يف الت�سدي للحملة 
الغربية التي ت�ستهدف النيل من الإ�سالم وت�س�يه �س�رته اأو 

عزله عن احلياة املعا�سرة.
2� اإن�ساء مر�سد اإ�سالمي اإعالمي عاملي اأو �سبكة معل�مات 

متعددة الفروع يف الدول الغربية للدفاع عن الإ�سالم وق�ساياه، 
وتقدميه يف اأف�سل �س�رة.

3� زيادة م�ساحة الربامج الإ�سالمية يف اأجهزة الإعالم، واأن 
يتم تقدميها يف اأوقات منا�سبة متثل الذروة بالن�سبة مل�ساهدي 

تلك الربامج وم�ستمعيها.
الديني  اخلطاب  يف  والعقيدة  ال�سريعة  اأ�س�ل  اختزال   �4
احل�ساري  لالإ�سالم  احلقيقي  ال���ج��ه  وت��ق��دمي  الإع��الم��ي 

واملدين.
الغربي  الثقايف  املد  مل�اجهة  الإ�سالمية  اجله�د  ت�حيد   �5

وك�سف مراميه احلقيقية من وراء الع�ملة.
اإع��داد منظ�مة مت�سابكة من الآليات تبداأ باإن�ساء مركز   �6

اإ�سالمي عاملي تتعدد فروعه يف الدول الغربية.
7� اإيجاد خطاب عام وخا�س يف ال�قت نف�سه تبعا لتن�ع جمه�ر 
املتلقني للخطاب الإ�سالمي مع مراعاة خ�سائ�سه يف اأن يق�م 
على ال�سفقة والرحمة واللني ووزن الأم�ر بامليزان ال�سحيح 

واأخذ النا�س بالتدرج باعتبار ذلك �سنة �سرعية.
8� اأهمية اأن يت�فر �ساحب اخلطاب اأو القائم بالت�سال على 
امل��س�ع  اختيار  وح�سن  ال�سرعية  بامل�ازين  الكافية  املعرفة 
والأ�سل�ب امل�ؤثر واملنهج ال��سطي املعتدل ف�سال عن امل�ؤهالت 
الت�سالية  بالعملية  التامة  والإح��اط��ة  الأخ��رى  ال�سخ�سية 

والظروف املحيطة بها.
لكي  الأجنبية  واللهجات  باللغات  بث  �ساعات  ا�ستحداث   �9
ي�ستطيع من خاللها خماطبة الآخر والتعريف بالإ�سالم على 
حقيقته، ومراعاة زمان ومكان وظروف املخاطبني، وحتديث 
اخلطاب وجتديده مبا يعك�س عاملية الدع�ة الإ�سالمية، واأنه 

خارج حدود الإقليمية والعرقية.
على  والت��ف��اق  الع�سر  ولغة  الدين  ث�ابت  بني  الت�فيق   �10
ت�س�ر م�سرتك لهذا اخلطاب الديني امل�اكب لق�سايا الع�سر 

وم�ستجداته.
مع  التفاعلية  الربامج  واإنتاج  التقليدية  الق�الب  ك�سر   �11
اجلمه�ر والإ�سغاء ملطالبهم وعدم اإغفال حقهم يف التعبري 
عن الق�سايا التي ت�اجههم مع الرتكيز على العامل النف�سي 
اأ�ساليب الربهنة العقلية والآلية  وعدم الإف��راط با�ستخدام 

اجلامدة.
اإنها�س  على  ت�ساعد  التي  املقرتحات  اأه��م  هي  براأينا  هذه 
اخلطاب الديني عرب الأثري وت�سهم م�ساهمة فعالة يف تقدمي 
�س�رة مر�سية عن الإ�سالم ديانة وفكرًا واأخالقًا واإعالمًا بل 

كل ما يجد لنف�سه �سبغة اإ�سالمية. 

اأهم امل�سادر:
الإ�سالمي،  العامل  يف  والإعالمية  الت�سالية  ال�سيا�سات   -

الدكت�ر حمم�د اإبراهيم �سلبية.
للدكت�ر حممد  اإعالمية معا�سرة، حما�سرات  - اجتاهات 

جا�سم فلحي.
- التغيري يف ظل اأ�ساليب الت�جيه الإعالمي املاكر، مقالة بقلم 

الدكت�ر با�سم ع�ساف.
- الإ�سالم يف عامل متغري، جمم�عة من الباحثني واملفكرين، 
دم�سق،  ل��الإب��داع،  الفكري  امللتقى  مع  بالتعاون  الفكر  دار 

.2005
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من امل�ساكل الهامة واخلطرية التي بداأت يف ال�ساحة العراقية 
املتعددة،  احلروب  الك�ارث،  بعد  والإ�سالمية،  والعربية 
ي�سمى  ما  ه�  احل�سار  واخلارجية،  الداخلية  الهجرات 
ب�سبب  الأفراد  حياة  تهديد  يتم  حيث  ال�سدمي  بالع�ساب 
الك�ارث الطبيعية، ال�سطناعية، املعن�ية، اجل�سدية..اأهمها 
بالفناء.  تهديد  حرمان،  دمار،  من  ي�سحبها  وما  احلروب 
اأن احلروب تتالحق يف العراق، جمتمعنا حت�ل خالل القرن 

املا�سي وهذا القرن اىل جمتمع كارثي.
ميكن  ل  قليلة،  غري  وامل�سدومني  ال�سحايا  اأعداد  اأ�سبحت 
جتاهلها، يف مقدمة ال�سحايا الأطفال، املراهقني، ال�سباب، 
بالإ�سافة اىل العجزة والكبار..ه�ؤلء الذين ي�اجه�ن �سغ�طا 
نف�سية متعددة، ي�سعرون بتهديد حياتهم فرديا وجماعيا. من 
خالل املالحظة والدرا�سة تبني اأنهم يعان�ن من ا�سطرابات 
وتهديد  ال�سدمية،  ال�سغ�ط  اأو  ال�سدمات  هذه  بعد  حتدث 

احلياة.
�سارك�ا يف   لقد ل�حظ ذلك على اجلن�د الأمريكيني الذين 
حرب فيتنام عام 1970 والعراق 1991 � 2003 حيث ظهرت 
و�سن�ات من خروجهم من اجلي�س  اأ�سهر  اأيام،  بعد  عليهم، 
بعد  ما  باأعرا�س  �سميت  ا�سطرابات  اأعرا�س  الأمريكي، 
ال�سدمة، كما �سميت باأعرا�س �سدمة القنابل. ل�حظت هذه يف 
كل من الرجال والن�ساء، كما ل�حظت بعد فرتات زمنية ط�يلة 
من مرور احلرب، اأو مرور احلدث ال�سدمي مثل: الغت�ساب 
لدى الن�ساء، م�ساهدة خيانة زوجية، �سديق يحت�سر، م�ساهدة 
نزيف دماء، دمار املنازل، القتل العمد...هذا بالإ�سافة اىل 
التهديدات الناجمة عن الك�ارث الطبيعية، احلرائق، ح�ادث 
ا�سطرابات  ..كذلك  الأ�سرى  حالت  والطائرات،  القطارات 
الفزع،  حالت  املر�سي،  اخل�ف  ت�سمل  التي  القهري  القلق 

ال��س�ا�س، اأعرا�س ال�سغط بعد ال�سدمة.
مثال،  لناأخذ  بها،  مير  التي  الكارثية  احلروب  بعد  العراق 
اأيتام  اأطفال  املع�قني،  الأرامل،  ينتج؛  ماذا  تفجري  كل  بعد 
م�سردين، دي�ن بذمة امل�اطن املت�سرر عمله نتيجة القرتا�س، 
بعد  ما  اأعرا�س  ورعب..واأهم  مالزم  و�سع�ر  نف�سية  �سدمة 

ال�سدمة :
اأول� املري�س بعد اأيام، اأ�سهر، �سن�ات يتذكر احلدث ال�سدمي 
الذي هدد حياته اأو الذي خربه عن طريق الك�ابي�س والأحالم 
الذكريات  اأو  ال�سادمة،  باحلادثة  عالقة  لها  التي  املزعجة 
الت�تر،  القلق،  الأمل،  اىل  ت�ؤدي  التي  الق�سرية  وال�س�ر 
الإح�سا�س باأن احلادثة ال�سدمية قد تتكرر اأو حتدث ثانية، مع 
ت�تر وانزعاج �سديدين لأي منبه ينبه هذه الذكريات اأو ال�س�ر 

التي �ساحبت ال�سدمة اأو كانت م�سروطة لها.
ثانيا� قيام الفرد بتجنب كل �سيء مرتبط باحلدث، مثل جتنب 
الأ�سخا�س، الأماكن، امل�اقف، كل ما يذكر باحلادث، حماولة 

طرد الأفكار والذكريات. 
تتعلق  ا�سطرابات  مع   ، وال�ستثارة  الهيجان  اأعرا�س   � ثالثا 

ما بعد 
ال�سدمة
 الت�سخي�س 

والعالج

بالن�م، ن�بات غ�سب وعدوان، ت�تر، حذر �سديد، �سع�بة يف 
منبه  اأي  حدوث  ب�سبب  ال�سديد  النزعاج  والرتكيز،  النتباه 
التفكري  الكتئاب،   ، القلق  اأعرا�س  اىل  بالإ�سافة   ،مفاج
مما  بالذنب  الإح�سا�س  والعنف،  العدوان  حالت  بالنتحار، 
الأ�سرية، الجتماعية،  امل�سكالت  العديد من  قد يرتتب عنه 

واملهنية..
اأن عامل ال�ستعداد يف ال�سخ�سية، وج�د تاريخ ل�سطرابات 
يف  الغدد  نظام  وراثية،  ع�امل  اىل  بالإ�سافة  ع�سابية، 
اجل�سم، �سعف املناعة النف�سية كل ذلك يجعل الفرد غري قادر 

على م�اجهة احلادث ال�سدمي املروع.
هنا قد يتعاطى الفرد املخدرات والكح�ل اأو املهدئات هربا من 
ذكريات احلادثة امل�ؤملة مع انط�اء، والإح�سا�س بالغربة، �سعف 

عاطفي، �سعف الدافعية للعمل ولالأن�سطة وما �سابه ذلك.
هناك تف�سريات حتليلية نف�سية، �سل�كية اإ�سراطية، معرفية، 
لدى  الأعرا�س  قد حدثت هذه  ال�سطراب،  لهذا  اجتماعية 
اأفراد بعد حروب اخلليج الأوىل بني العراق  �سباب،  اأطفال، 
مالحظة  ميكن  فقد  الك�يت.  حترير  حرب  والثانية  وايران 
الأ�سرى العائدين، الذين جن�ا من ق�سف الطائرات الأمريكية 
مللجاأ العامرية، معاناة الأطفال يف ظل احل�سار، الثالثة عام 
اله�ية..حتى  على  والذبح  التفجريات  م�سهد  حيث   2003
بلغت حدود الإفناء والرتحيل وا�ستباحة بي�ت اهلل، الرثوات 
والأر�سدة وحتى نظام القيم، من دون وج�د اأو و�سع اأ�ساليب 

وقائية بهذا ال�ساأن. 
امل�سكلة اأن ه�ؤلء الأطفال واملراهقني وال�سباب الذين عا�س�ا 
من�هم،  يف  ا�سطرابات  من  يعان�ن  م�ستمر  ب�سكل  ويعي�س�ن 
ت�س�هات خلقية يف �سحتهم ، قدراتهم، �سل�كياتهم، عملهم، 
داخل اأ�سرهم، عالوة على اأعرا�س ا�سطراب ما بعد ال�سدمة 
فاإننا يف  لهذا  اأو لحقا،  اآنفا  التي قد تظهر لديهم  النف�سية 
حالت  بعالج  خا�سة  عيادات  اىل  العراق  بلدنا  يف  حاجة 
ال�سدمة، لت�سخي�س الآثار النف�سية للدمار والعدوان واحلروب 

واملجاعة والأمرا�س اجلماعية وغريها، على اأطفالنا.
 الفرد امل�ساب باأعرا�س ما بعد ال�سدمة يجب عالجه ب�سكل 
عالجها  ي�سبح  ت�ستد،  الأعرا�س،  ترت�سخ  اأن  خ�سية  مبكر 
العالج  على  تعتمد  عالجية  مداخالت  عدة  هناك  �سعبا. 
الطبي النف�سي، ال�سل�كي، املعريف، العالج الفردي واجلماعي، 
ال��س�ا�سية،  الأفكار  اإيقاف  مع  ال�ستب�ساري،  الدعم  تقدمي 

والتدريب على ال�سرتخاء.
لكن يف �س�ء ذلك نت�قع اأن ي�اجه جمتمعنا العراقي باأطفاله 
و�سبابه العديد من الآثار ال�سلبية لهذه احلروب والتطاحنات 
اأخرى حيث ت�سبح  اأوبعد �سن�ات  اأملت به، تظهر الآن،  التي 
اأكرب، لهذا لبد من البدء يف درا�سة،  اأ�سد، الإعاقة  امل�سكلة 
ت�سخي�س،عالج مثل هذه احلالت  ب�سكل ر�سمي يف م�ؤ�س�سات 

�سحية ومراكز وقائية، كل ذلك يجب  اأن يتّم  قبل الأوان.  

• عبد الكرمي العامريباحث اجتماعي
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ويريح  النفو�س  يطيب  زكي   فوا عطر 
اخلواطر وكاأنه كف اإميان �سح على قلوب 
�سيد  مرقد  حول  يطوفون  وهم  املومنني 
اأبي  بن  علي  بن  احل�سني  االمام  ال�سهداء 

.عليهما ال�سالم طالب
هذه بع�س الأحا�سي�س التي يعي�سها زوار مرقد �سيد 
ال�سهداء )عليه ال�سالم( والتي جتتاح نف��سهم من 
جراء تلك العط�ر التي متالأ اأرجاء العتبة املقد�سة اأو 
نت�سرت يف اأرجاء  تنطلق من املراوح املعطرة التي ا 

العتبة يف ال�سن�ات الخرية.
ولغر�س معرفة املزيد من املعل�مات عن هذه العط�ر 
وحدة  م�س�ؤول  حدثنا  بها  العتبة  تعطري  واآليات 
التعطري يف العتبة احل�سينية املقد�سة ال�ستاذ عبد 
الكرمي امليايل منطلقا ببداية التاأ�سي�س فقال: كانت 
عام  يف  وتاأ�سي�سها  التعطري  وحدة  انطالق  بداية 
2010 وقد متيزت تلك النطالقة بالت�ا�سع يف العمل 
ومن ثم بداأ ن�ساطها بالنم� امل�ستمر بف�سل اهتمام 
المانة العامة للعتبة بها ورعايتها ملا مل��س�ع التعطري 
من اأهمية يف نف��س زوار امل�ىل اأبي عبد اهلل احل�سني 
)عليه ال�سالم( حتى اأ�سبحت �سعبة فعالة جدًا ذات 

عمل م�ستمر و�سمن برنامج زمني.
تعطري  يف  امل�ستخدمة  العط�ر  اأن�اع  يخ�س  وفيما 
العتبة املقد�سة قال: اإن كثريا من هذه العط�ر تاأتي 
عن طريق املترّبعني من داخل وخارج العراق، وقد 
لحظنا من خالل معاي�ستنا واحتكاكنا باملترّبعني ان 

الأخ�ة امل�ؤمنني امل�الني اإىل الإمام احل�سني ي�سح�ن 
)عليه  احل�سني  لالإمام  خدمة  ميتلك�ن  ما  بكل 

ال�سالم( وزواره.
ويف ذات اخل�س��س اأ�سار اىل: اأن اآلية اختيار العط�ر 
تك�ن ح�سب ف�س�ل ال�سنة وح�سب زخم الزائرين واإن 
امل�اد امل�ستخدمة للتعطري هي عبارة عن جمم�عة من 
امل�اد املعطرة اخلالية من امل�اد الكيميائية والكح�ل 
وهي م�اد حا�سلة على امل�افقة ال�سرعية من جهة 
من  الكثري  هناك  لأن  اأخرى،  جهة  من  وال�سحية 
الخ�ة الزائرين يعان�ن من بع�س الأمرا�س التي قد 

تثريها بع�س العط�ر وخا�سة ذات امل�اد الكمياوية.
وتطرق امليايل اإىل ا�ستخدام البخ�ر قائال: كما اأن 
ويف   ، البخ�ر  مادة  با�ستخدام  اآخر  تعطريا  لدينا 
هذا املجال فاننا نق�م با�ستخدام اأج�د اأن�اع البخ�ر 
م�سريا اىل اأنها تاأتي: عن طريق �سركة اأمل الك�يت 

وعن طريق الإخ�ان املترّبعني امل�ؤمنني هناك.
واأّكد امليايل: ان العط�ر التي ت�ستخدم يف احل�سرة 
ال�سريفة جميعها تاأتي عن طريق املتربعني من داخل 
وخارج العراق، وهم يق�م�ن بار�سال اأجمل العط�ر 
 املنا�س اأف�سل  ومن  ال�سريف  املرقد  اإىل  العاملية 
برنامج  �سمن  ال�سريفة  احل�سرة  لتعطري  العاملية 
زمني مت��سل على مدار ال�ساعة، مبينا: اإن عملية 
داخل  التعطري  منظ�مات  تتم عن طريق  التعطري 
احلرم ال�سريف واملراوح اأي�سًا و�سمن جدول زمني 

حمدد.

عدد  اأن  م�س�ؤولها:  قال  ل�سعبة  ا هذه  كادر  وعن 
المر  بادئ  يف  كان  التعطري  ال�سعبة  يف  العاملني 
مكّ�نا من ثالثة ا�سخا�س، اأما يف ال�قت احلايل فقد 
اأ�سبح خم�سة اأ�سخا�س وهم يعمل�ن ب�سكل منتظم ول 
يجدون اأية �سع�بة اأو مع�قات كبرية تعرت�س طريق 
عملهم، وهم ين�سدون من زوار امل�ىل اأبي عبد اهلل 
عليه ال�سالم الدعاء لهم بالت�فيق والنجاح يف خدمة 

اأهل البيت عليهم ال�سالم وزوارهم.
و�سع�ا  قد  الخ�ان  اإّن   : اأّكد  حديثه  ختام  ويف 
جمم�عة من امل�ساريع اخلا�سة بالتعطري وهي قيد 
الجناز تتمثل يف اإجناز م�سروع تعطري منطقة ما 
املبا�سرة  امل�ؤمل  ومن  الزينبي  والتل  احلرمني  بني 
بالعمل فيها يف �سهر ني�سان املقبل بع�ن اهلل تعاىل 
وبتظافر جه�د الأخ�ة امل�ؤمنني من منت�سبي احلرم 

ال�سريف.
اأن كل م�ؤمن وحمب لأهل البيت عليهم ال�سالم لريوق 
اإىل  له ذلك العطر والنفا�س اجلميلة عند دخ�له 
�سيد ال�سهداء واأبي الحرار )عليه ال�سالم(  مرقد 
الذي تطيبت كربالء وتعطرت بعطر املحبة وال�فاء 
والفداء عندما �سالت على اأر�سها تلك الدماء الزكية 
لالمام احل�سني عليه ال�سالم واأهل بيته واأ�سحابه 
النجباء الوفياء، مما حدا بامل�ؤمنني اىل التفاين يف 
اختيار اأحلى العط�ر لهذا املرقد املقّد�س لكي تف�ح 
مع اأريج النه�سة احل�سينية الذي فاح منذ اللحظة 

الوىل ل�اقعة الطف وحتى ي�منا هذا.

وحدة التعطري
• في�سل غازييف العتبة احل�سينية املقد�سة 
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من اأ�ضرار امللكوت
  ق�س�س االأنبياء
 مع احل�سني

اجلزء الثاين

◄  يكتبها: �سباح الطالقاين

فر�سة  ثمة  هناك  املنطقة  ت�سهدها  التي  ال�سع�ب  ث�رة  ج�انب  من  جانب  يف 
�سانحة للتذكري باأن الإ�سالم ه� رائد التغيري، وه� الذي ابتداأت يف ع�سر ن�س�ئه 
مفاهيم احلق�ق املدنية والعدل مع الرعية، عرب د�ست�ر احلكم الرباين الذي 
اأ�س�سه وو�سعه ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله وبنى عليه خليفته اأمري امل�ؤمنني 

علي عليه ال�سالم.
بعيدًا عن اخل��س يف التحليل الجتماعي لنظريات احلكم اخلا�سة مبا يدعى 
والقب�سة  والت�ريث  العادل  املُ�ستبد  قبيل  من  النامية  الدول  اأو  الثالث  بالعامل 
احلديدية، بعيدا عن ذلك جند من ال�سروري يف هذا ال�قت ت�سليط ال�س�ء على 
الكنز املعريف الذي خّلفه لنا اأمري امل�ؤمنني علي -عليه ال�سالم- يف كيفية احلكم 
والتعاطي مع الرعية، ل�سمان العدالة بني احلاكم واملحك�م من جهة، وك�سب 

ر�سا اهلل تعاىل ور�سا النا�س وحمبتهم.
ولنا يف عهد اأمري امل�ؤمنني -عليه ال�سالم- اإىل واليه على م�سر )مالك الأ�سرت( 
يك�ن  اأن  العهد، وج�ب  ... فقد جاء يف هذا  رائع  اأمن���ذج   ر�س�ان اهلل عليه 
ًا للرعية، حمرِتمًا مل�ساعر النا�س من اأي فئة كان�ا، ول يخفى اأن  احلاكم حمبَّ
النظام واحلك�مة. فقال عليه  لبنية  وتق�ية  الإ�سالم،  لإن�سانية  تثبيتًا  يف ذلك 
َة َلُهْم، واللْطَف  ِة، وامْلََحبَّ ِعيَّ ْحَمَة ِللرَّ ال�سالم خماطبًا الأ�سرت: )واأَ�ْسِعْر َقْلَبَك الرَّ
ا اأٌَخ َلَك يِف  مَّ ْنَفاِن اإِ ُهْم �سِ نَّ اِريًا، َتْغَتِنُم اأَْكَلُهْم؛ َفاإِ ِبِهْم. ول َتُك�َننَّ َعَلْيِهْم �َسُبعًا �سَ

ْلِق(. ا َنِظرٌي َلَك يِف اخْلَ يِن، واإِمَّ الدِّ
اأن  فاأو�ساه  اآخر  اإىل جانب  لالأ�سرت  بعهده  ال�سالم  عليه  امل�ؤمنني  امري  وانتقَل 
ر فيهم الكفاءة والنزاهة  اأ�سخا�سًا تت�فَّ �س�ؤون البالد  اإدارة  يختار مل�ازرته يف 
واحلكمة وال�سجاعة، فقال عليه ال�سالم: )ول ُتْدِخَلنَّ يِف َم�ُس�َرِتَك َبِخياًل َيْعِدُل 
ُن  ِعُفَك َعِن الأُُم�ِر، ول َحِري�سًا ُيَزيِّ ِل وَيِعُدَك اْلَفْقَر، ول َجَبانًا ُي�سْ ِبَك َعِن اْلَف�سْ
نِّ  ْر�َس َغَراِئُز �َستَّى َيْجَمُعَها �ُس�ُء الظَّ نْبَ واحْلِ ْ�ِر؛ َفاإِنَّ اْلُبْخَل واجْلُ َرَه ِباجْلَ َلَك ال�سَّ

 .) ِ ِباهللَّ
اأما ر�سا عامة النا�س فقد اأخذ حّيزا هاما من عهد الإمام -عليه ال�سالم- لأن 
من  رين  واملت�سرِّ الأع��داء  كيد  له من  ووقاية  النظام،  ثبات  يعني  العامة  ر�سا 
ِة، وَلْي�َس  ُيْغَتَفُر َمَع ر�سا اْلَعامَّ ِة  ا�سَّ وج�ده فقال عليه ال�سالم:)واإِنَّ �ُسْخط اخْلَ
َلُه يِف اْلَبالِء،  َخاِء، واأََقلَّ َمُع�َنًة  َمُئ�َنًة يِف الرَّ اأَْثَقَل َعَلى اْلَ�ايِل  ِة  ِعيَّ اأََحٌد ِمَن الرَّ
امْلُ�ْسِلِمنَي،  وِجَماُع  يِن،  الدِّ ِعَماُد  ا  َ منَّ واإِ ِة.  ا�سَّ اخْلَ ْهِل  اأَ ِمْن  اِف...  ِلالإِْن�سَ واأَْك��َرَه 

ْغُ�َك َلُهْم، وَمْيُلَك َمَعُهْم(.  ِة. َفْلَيُكْن �سِ ُة ِمَن الأُمَّ ُة ِلالأَْعَداِء، اْلَعامَّ واْلُعدَّ
ما تقدَم ه� غي�س من في�س اأغدَق به اأمري امل�ؤمنني -عليه ال�سالم- على ولته 
يف اأم�سار الدولة الإ�سالمية خالل فرتة حكمه الق�سرية التي مل تتعد اخلم�س 
�سن�ات، لكنها كانت حافلة باملُثل ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية، التي اإن 
اقتفى اأثرها اأي حاكم يف ع�سرنا هذا لنال ر�سا اهلل تعاىل وا�ستح�سان عامة 

النا�س.

 ضة�

�سادق عبد ال�احد امل��س�ياالإ�سالم رائد التغيري
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نبي اهلل �سليمان عليه ال�سالم
و �ضليمان عليه ال�ض�م كان يجل�س على ب�ضاطه و ي�ضر يف 

الهواء ، فمر ذات يوم و هو �ضائر يف اأر�س كرب�ء فاأدارت 
الريح ب�ضاطه ث�ث دورات حتى خافوا ال�ضقوط ، ف�ضكنت 

الريح و نزل الب�ضاط يف اأر�س كرب�ء فقال �ضليمان ) يا ريح 
مل �ضكنت ( فقالت : اإن ههنا يقتل احل�ضن عليه ال�ض�م

فقال) فمن يكون احل�ضن ؟ ( قالت : هو �ضبط اأحمد 
املختار و ابن علي الكرار ،

فقال : ) فمن قاتله ؟ ( قالت : يقتله يزيد لعن اأهل 
ال�ضماوات و الأر�ضن فرفع �ضليمان يده و لعن يزيد و اأمن 

على دعائه الإن�س و اجلن فهبت الريح و �ضار الب�ضاط . 

زكريا عليه ال�سالم 
و زكريا عليه ال�ض�م �ضاأل ربه اأن يعلمه الأ�ضماء اخلم�ضة 

فنزل جرئيل عليه ال�ض�م فعلمه اإياها ، ثم اأن زكريا عليه 
ال�ض�م اإذا ذكر حممدا و عليا و فاطمة و احل�ضن عليهم 

ال�ض�م �ضرى عنه همه و اجنلى كربه و اإذا ذكر ا�ضم احل�ضن 
عليه ال�ض�م خنقته العرة و وقعت عليه البهرة ، 

فقال ذات يوم ) اإلهي مايل اإذا ذكرت اأربعا منهم ت�ضليت 
باأ�ضمائهم من همومي و اإذا ذكرت احل�ضن عليه ال�ض�م 

تدمع عيني و تثور زفرتي ( فاأنباأه اهلل تبارك و تعاىل عن 
ق�ضته 

فقال ) كهيع�س فالكاف ا�ضم كرب�ء و الهاء ه�ك العرتة 
الطاهرة و الياء يزيد عليه اللعنة و هو ظامل احل�ضن عليه 

ال�ض�م و العن عط�ضه و ال�ضاد �ضره (
فلما �ضمع بذلك زكريا مل يفارق م�ضجده ث�ثة اأيام و منع 

فيهن النا�س من الدخول عليه ، واأقبل على البكاء و النحيب 
و كان يرثيه 

)اإلهي اأتفجع خر جميع خلقك بولده ، اإلهي اأتنزل بلوى 
هذه الرزية بفنائه ، اإلهي اأتلب�س عليا و فاطمة عليهما 

ال�ض�م ثياب هذه امل�ضيبة ، اإلهي اأحتل كربة هذه امل�ضيبة 
ب�ضاحتهما (

و كان يقول ) اإلهي ارزقني ولدا تقر به عيني على الكر 
فاإذا رزقتنيه فافتني يف حبه ثم افجعني به كما تفجع 

حممدا �ضلى اهلل عليه و اآله و �ضلم حبيبك بولده (
فرزقه اهلل تعاىل يحيى و فجعه به ، و كان حمل يحيى �ضتة 

اأ�ضهر و حمل احل�ضن كذلك.

عي�سى عليه ال�سالم 
و عي�ضى عليه ال�ض�م كان �ضائحا يف الراري و معه 

احلواريون فمر باأر�س كرب�ء فراأى اأ�ضدا قد اأخذ الطريق 
فتقدم عي�ضى عليه ال�ض�م اإىل الأ�ضد و قال له ) مل جل�ضت 

يف هذا الطريق و ل تدعنا منر فيه (
فقال الأ�ضد بل�ضان ف�ضيح : اإين مل اأدع لكم الطريق حتى 

تلعنوا يزيد قاتل احل�ضن عليه ال�ض�م ،
فقال عي�ضى عليه ال�ض�م ) و من يكون احل�ضن عليه 

ال�ض�م (
قال : هو �ضبط حممد امل�ضطفى النبي الأمي و ابن علي 

الويل قال )و من القاتل له (
قال : قاتله يزيد لعن الوحو�س و الدواب و ال�ضباع اأجمع 
، خ�ضو�ضا يف يوم عا�ضوراء ، فرفع عي�ضى يده و لعن يزيد 

و دعا عليه و اأمن احلواريون على دعائه فتنحى الأ�ضد عن 
طريقهم و م�ضوا ل�ضاأنهم ،

وروي عن م�ضايخ بني �ضليم قالوا )غزونا ب�د الروم فدخلنا 
كني�ضة من كنائ�ضهم فوجدنا فيها مكتوبا هذا البيت 
اأيرجو مع�ضر قتلوا ح�ضينا �ضفاعة جده يوم احل�ضاب 

قال ) ف�ضاألناهم كم هذا يف كني�ضتكم ؟ ( فقالوا : قبل اأن 
يبعث نبيكم بث�ثمائة عام . 

النبي حممد )�ضلى اهلل عليه واآله ( و�ضرة احل�ضن)ع(
كان النبي �ضلى اهلل عليه و اآله و �ضلم يف بيت اأم �ضلمة ر�ضي 

اهلل عنها فقال لها )) ل يدخل علي اأحد (( فجاء احل�ضن 
عليه ال�ض�م و هو طفل فما ملكت منعه حتى دخل على 

النبي �ضلى اهلل عليه و اآله و �ضلم فدخلت اأم �ضلمة يف اإثره 
فاإذا احل�ضن عليه ال�ض�م على �ضدره و اإذا النبي يبكي و 
يف يده �ضيء يقلبه فقال النبي �ضلى اهلل عليه و اآله )) يا 
اأم �ضلمة اإن هذا جرئيل يخرين بقتل ولدي هذا و هذه 

الرتبة التي يقتل فيها ف�ضعيها عندك فاإذا �ضارت دما فقد 
قتل حبيبي (( ،

فقالت اأم �ضلمة ) يا ر�ضول اهلل ا�ضاأل اهلل اأن يدفع ذلك عنه ( 
قال )) قد فعلت فاأوحى اهلل عز و جل اإيل اأن له درجة ل 
ينالها اأحد من املخلوقن و اإن له �ضيعة في�ضفعون ، و اأن 
املهدي عليه ال�ض�م من ولده فطوبى ملن كان من اأولياء 

احل�ضن عليه ال�ض�م و �ضيعته و �ضيعة اأبيه و اهلل هم 
الفائزون (( 

و يف اليوم الذي قب�س فيه النبي دعا احل�ضن عليه ال�ض�م 
و �ضمه اإىل �ضدره و بكى بكاء كثرا �ضديدا و هو

يقول )) مايل و ليزيد يا بني اإن يل مقاما مع قاتلك عند 
اهلل (( . 

مل يقت�سر 
تاريخ 
االإمام 

احل�سني 
عليه 

ال�سالم 
على حياته 

املعروفة 
منذ والدته 

وحتى 
�سهادته 

يوم الطف، 
اإّنا تعّدت 

ذلك لت�سمل 
تاريخ 

الب�سرية 
كّلها، وخري 

االأدلة 
على ذلك 

ما جرى 
من ق�س�س 
له -عليه 

ال�سالم -مع 
االأنبياء 
والر�سل 
ومنها: 
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امل�ضتب�ضر حممد ال�ضنددي:
الطاّمة الكربى ..

جراأة القوم على دار 
عليها ال�سالم الزهراء

ولد الأخ حممد ال�سغري ال�سندي مبدينة ال�سند عام )1957م( يف ت�ن�س، وقد ن�ساأ يف 
اأو�ساط عائلة متحّفظة، وكان متدينًا يحب الإ�سالم منذ ال�سغر، ول�سّدة تعّلقه بالدين 
فقد كان كثري الرتدد على امل�ساجد، في�سمع اخلطب وامل�اعظ فيزداد اإقباله على هذه 
الأماكن وهذه الأج�اء، وهذا ما جعله يتتبع �� يف بع�س الأحيان �� املناق�سات واملناظرات 
والفقه،  العقائد،  جم��الت  يف  حماورها  اأغلب  وكانت  واأخ���رى،  فرتة  بني  ت��دور  التي 

والتف�سري، فن�ساأ على ما يعتقده ال�س�اد الأعظم من امل�سلمني يف ت�ن�س.
ويف اأحد الأيام التقى باأحد اأقربائه �� وكان قريبه هذا قد ا�ستب�سر منذ فرتة �� فدار 
يتاأّمل ويفّكر  بينهما ح�ار ح�ل عّدة م�سائل يف عقائد الفريقني، فجعله هذا احل�ار 

ويطلب املزيد لأجل التعّرف اأكرث على مذهب اأهل البيت.
يق�ل الأخ حممد:

بعد �سفر الأ�ستاذ التيجاين اىل النجف الأ�سرف ولقائه باملراجع العظام وعلى راأ�سهم 
ال�سيد اخل�ئي )رحمه اهلل( وع�دته اىل ت�ن�س وكان قد ا�ستب�سر، واأح�سر معه كتبًا 
واأ�سرطة تتحدث عن مذهب اأهل البيت )عليهم ال�سالم( وعقائد اأتباعهم وتاريخهم 
وما جرى عليهم، وقد اأّثر بي اأحد اأ�سرطة الكا�سيت، وكان عبارة عن حما�سرة للخطيب 
ال�سيخ ال�ائلي )رحمه اهلل( يتحدث فيها عن مظل�مّية فاطمة الزهراء )عليها ال�سالم( 
وما جرى عليها من امل�سائب بعد وفاة الر�س�ل الأكرم )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم(، 
فلقد كان ملا ذكره ال�سيخ ال�ائلي وقٌع ي�سبه ال�ساعقة على قلبي، لأننا كّنا نت�س�ر اأّن 
هذه املراأة هي امتداد النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( وفيها تنح�سر ذريته فكيف 

.)يت�سرف الق�م معها بهذا ال�سكل الدن
ولأجل ال��س�ل اىل احلقيقة بداأ ببحث وا�سع يف كتب اأهل ال�سّنة، ووجد الطامة الكربى 
عندما تاأّكد من جراأة الق�م على دار الزهراء )عليها ال�سالم(، واقتيادهم لالإمام علي 

بن ابي طالب )عليه ال�سالم(.
كما حرّيه بحث اخلالفة اإذ وجدها مرّددة بني الن�ّس وال�س�رى والنتخاب، ففي كل مّرة 
قالٌب جديد يف تعيني اخلليفة، كما اأّن الفقه ال�سّني ووجد التهافت ال�ا�سح والختالف 
البنّي يف امل�سائل الفقهّية بني مذاهب املدر�سة ال�سّنية، فال�س�افع يرون ما ل يرى غريهم، 

وكذا الأحناف يحّلل�ن ما يحرمه غريهم، وِق�ْس على ذلك امل�الك واحلنابل، وكّلهم يّدعي 
اأخذه الأحكام من كتاب اهلل و�سّنة ر�س�له )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم(.

ثم عاد اىل ما ت�ّفر لديه من م�سادر ال�سيعة واأخذ يقارن، واإذا به يرى اأّن احلق معهم 
ول وج�د للعرثات والثغرات يف عقائدهم وفقههم و..، وهكذا بداأت الفكرة تتبل�ر لديه 

باعتناق مذهب اأهل البيت )عليهم ال�سالم(.
ثم اأخذ يكّ�ن مكتبة يف بيته حت�ي خمتلف الكتب، و كان اأّول كتاب ا�سرتاه لي�سعه فيها 
ه� كتاب نهج البالغة احلاوي خلطب اأمري امل�ؤمنني علي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم(، 
وال�سبب يف ذلك ه� اأنه ُاعجب به اأمّيا اإعجاب، وكذلك للرّد على ال�سنة الذي يق�ل�ن اأّن 

هذا الكتاب م��س�ع با�سم علي بن ابي طالب واخلطب لي�ست له.!
احلقائق  انك�سفت  و  النقا�س،  وانفتح  املعمقة،  القراءة  وب��داأت  الكتب،  ت�الت  وهكذا 
اجللّية التي ُتثبت اأّن علّيا )عليه ال�سالم( اإمام وخليفة بن�ّس النبي )�سلى اهلل عليه 
واآله و�سّلم(، فاحلديث املروي عن الر�س�ل الأكرم )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( »اإّن هذا 
اأخي و و�سّيي وخليفتي فيكم فا�سمع�ا له واأطيع�ا« حديث �سحيح، �سححه اأب� جعفر 
ال�سكايف وابن جرير الطربي، كما ذكر ذلك ال�سي�طي يف جمع اجل�امع: ج6 �س396 
ورجاله كّلهم ثقات، وقد اأر�سله اأئمة احلديث اإر�سال امل�سلمات: راجع ترجمة الإمام علي 
)عليه ال�سالم( من تاريخ دم�سق: ج1 �س102، و�سرح نهج البالغة لبن اأبي احلديد:ج3 

�س251. 
ومن الأخبار التي هّزته من الأعماق ما روي عن اخلليفة الثاين عمر: »كانت بيعة اأبي 
بكر فلتة، وقى اهلل امل�سلمني �سّرها، فمن عاد اىل مثلها فاقتل�ه« تاريخ الطربي: ج3 �س 
205. والكامل يف التاريخ: ج2�س 327. والبداية والنهاية: ج5 �س245. والنهاية لبن 

الثري: ج3 �س467. وتاج العرو�س: ج1�س568
وغريها من احلقائق الأخرى.

فقّرر ترك ما كان يعتقد وهجر املذهب املالكي متحّ�ًل اىل مذهب اأهل البيت )عليهم 
ال�سالم( والتم�سك بهم.

ال�ضم: حممد ال�سندي
البلد: ت�ن�سي

املذهب: مالكي
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على  اللهي  ال�حي  اأطلقه  الذي  النداء  هذا 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  المني  الر�س�ل  ل�سان 
وينداح  يعل�  اأن  يجب  الكتاب،  لأهل  و�سلم 
اأركان الر�س، واأن  اإىل كل  حتى ي�سل الي�م 
عليه  نبيه  اإىل  وعال  به احلق جل  ي��سى  ما 
تزال كما هي  وال�سالم ل  ال�سالة  اآله  وعلى 
اأهل  و�سرية  تاريخ  يف  وحمف�ظة  جمم�عة 
ميكن  د�ست�ر  وهي  ال�سالم،  عليهم  البيت 
الع�دة اإليه والتعامل مع كل معطيات الع�سر 

وتط�ر ال�سياء.
اهلل  �سلى  العظام  بيته  واأهل  الكرم  والنبي 
ن�سر  يف  حياتهم  بذل�ا  قد  اأجمعني  عليهم 
الحكام ال�سرعية والعقائد والخالق  وارادو 
وه�  ال�حيد،  من�س�دهم  اإىل  البل�غ  ذلك  يف 
الإن�سان  واأ�سالح  تعاىل  اهلل  اأحكام  اأبالغ 

وتهذيبهم.
امل�سالك،  بها  تفرقت  التي  الن�سانية  فهذه 
واأنهكها اجلري وراء ال�سراب، تل�ح من وارئه 
والتمحي�س  واملراجعة  ال�ستماع  فر�سة  لها 
خريها  )النعهد(  الرباين  العر�س  هذا 

و�سعادتها..!
هدي  على  الي�م  ح�سارة  رواد  حرك  لقد 
فال�سفتهم ومفكريهم، لقد م�س�ا على هدي 
اأنف�سهم من م�سارح اأثينا اإىل م�سارح ه�لي�د، 
وحا�سروا الفكر املت�سل باهلل تعاىل، وحنط�ا 
قطاع  اإىل  تراثه  وح�ل�ا  الدين  خملفات 

)ف�لكل�ر(..!
يرفع�ن  اأخذوا  غريهم  قبل  هم  ولكنهم 
عقريتهم بال�سك�ى، الكل باطل وقب�س الربح!

الليل  يف  ويفتح�نها  عي�نهم،  يغم�س�ن  وهم 
والنهار، على امل�ؤامرات والد�سائ�س التي حتاك 
لالآخرين، وعلى خمزون القنابل واملتفجرات، 
واأك�ام  ال�سالء  اإىل  م�سدودة  واب�سارهم 

اجلثث املنث�رة هنا وهناك.
حاًل،  ال�س�اء  جتدهم  اإليهم  تنظر  واأنت 
النتاج  واأخر  ي�ستطعم�ن  الذين  هم  لأنهم 
حقيقة  يعرف�ن  الذين  وهم  �سه�اتهم،  ل�سد 
ما �سنعت اأيديهم، وهم بعد ذلك ل يعرف�ن 
اإل اأنها حياتهم الدنيا؟ كيف يك�ن تعاي�سهم 
مع ال�س�اريخ واملتفجرات وجراثيم والغازات 

ال�سامة وكل ح�سيلة الذرة ومنتجاتها؟!
لقد م�سى ه�ؤلء على هدي اأنف�سهم، ول بديل 
عندهم ول منا�س لهم من الرج�ع اإىل هدى 
اهلل تعاىل اإذا ارادوا الفرار من اجلحيم الذي 
الن�سانية  لهذه  اإذن  لبد  باأيديهم،  �سنع�ه 
والإميان  الأ�سا�سية  اقاعدة  اإىل  الرج�ع  من 
ه�  اهلل  هدى  اأن  )قل  الأوىل  بالنظرية 

الهدى(.
ول  يتغري  ل  الذي  ه�  اهلل  هدى  لأن  ذلك 
يتبدل، وهدى املخل�ق منا مهما كانت عبقريته 
واملحك�م  بال�اقع،  املح�س�  ال�اهد  املحدودة 
بالظروف.... اأنا نح�س اأن الزمان قد ا�ستدار 
كهيئة ي�م جاءت خامتة الر�سالت، ونلمح من 
خالل اأك�ام الردم والدخان، واأطباق الظللم، 
جديد،  فجر  اأنفا�س  كاأنها  ن�ر،  من  خي�طًا 
اأخالط  كل  عليهم  )يتمرجل(  الذين  ونحن 
المم، ويقف�ن من قافلة الإن�سان يف امل�ؤخرة، 
نحن بهذه العلل امل�ست�طنة فينا لي�س من اأحد 
اأن  غرينا من المم من هذه اللحظة، ميكن 
هدًى  فيه  ريب  "ل  الذي  الكتاب  هذا  يحمل 
من  النداء  ويطلق  جميعًا،  للنا�س  للمتقني" 
كلمة  اإىل  تعال�ا  الكتاب  اآهل  يا  )قل  جديد 
�س�اء بيننا وبينكم األ نعبد اإل اهلل ول ن�سرك 
به �سيئًا ول يتخذ بع�سنا اأربابًا من دون اهلل 
فاأن ت�ل�ا فق�ل�ا اأ�سهدوا باأنا م�سلم�ن( )اآل 

عمران 64.

•د. منهال جا�سم ال�سريح

تعالوا اإىل 

كلمة 
�سواء
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  ومن ه�ؤلء الرجال الأبطال،العامل والفقيه التابعي 
الك�فة  وامل�ل�د يف  بال�لء  الأ�سدّي  �سعيد بن جبري 
اأيام خالفة اأمري امل�ؤمنني )عليه ال�سالم( وقد ترّبى 
يف اأزّقتها وم�ساجدها حمّبا للعدل واخلري ومتعّلما 
تروي  كما   - عبا�س  ابن  يد  على  القراآن  عل�م 
بالبنان  له  ي�سار  فقيها  اأ�سبح  اأن  اإىل  امل�سادر- 
حّتى  الإ�سالمّية  الأم�سار  من  ح�لها  وما  بالك�فة 

لّقب ب)جهبذ العلماء( عند عم�م النا�س.
ومل يكتف �سعيد – رحمه اهلل – بالعلم وحده �سبيال 
بن  الرحمن  عبد  بث�رة  التحق  اإّنه  بل  رّبه  ملر�ساة 
العراق  طاغية  بعزل  مطالبا  خرج  حينما  الأ�سعث 

املطالبة  ثم   ) الثقفي  ي��سف  بن  اآنذاك )احلّجاج 
مروان(  بن  امللك  )عبد  بعده  ال�سام  طاغية  بعزل 
يحقق  اأن  الأ�سعث  بن  الرحمن  عبد  ا�ستطاع  وقد 
انت�سارات كبرية على جي�س احلّجاج الذي ترك له 
الٍب�سرة وما تالها هاربا من �سالبة جي�سه  اإقليم 
فقيه  �سعيد  مثل  �سخ�س  ل�ج�د  وكان   ، و�سرا�سته 
الك�فة يف جي�س عبد الرحمن حافز كبري ل�سرعية 
امل�اجهة بني الطرفني عند مقاتلي العراق ل �سّيما 
الك�فيني ممن خربوا �سعيدا وعرف�ا نزاهته و�سدقه 
خ�سائر  الث�رة  هذه  اأحلقت  وقد  وت�ا�سعه  وعلمه 
فادحة يف جي�س احلّجاج حتى دعت طاغية ال�سام 

وك�سبا  للث�ار  ا�ستدراجا  بعزله  التفكري  يف  اآنذاك 
من  ميلكه  مبا  اأخريا  �ساحله  يف  كان  الذي  لل�قت 
جي��س و�سالح للق�ساء على الث�رة بعد اأن ا�ستمرت 
و�سلبتهم  الأم�يني  م�ساجع  ت  اأق�سّ ط�يلة  ل�سن�ات 

راحتهم واأّرقتهم.
اأ�سريا  به  جيء  حني  ل�سعيد  التاريخ  �سّجله  ومما 
و�سجاعته  ورج�لته  البط�يل  م�قفه  ه�  للحّجاج 
طغاة  اأكرب  يدي  بني  وه�  تتزعزع  مل  التي  وجراأته 
دار بني  الذي  التايل  ولعّل احل�ار  الب�سري  التاريخ 
الطاغية واأ�سريه يج�ّسد ذلك امل�قف اأ�سدق جت�سيد 

 :

 �سعيد بن جبري 
      كلمة حق عند  �سلطان جائر 

لقد كان للموقف الذي ج�ّسد االإمام احل�سني يف كربالء ال�سهادة والفداء اأثر الوا�سح يف الثورات واملواقف 
البطولية التي �سّطرها اأباة ال�سيم يف تاريخنا االإ�سالمي الطويل ال �سيما يف ل الدولة االأموّية التي ا�ستخدمت 
اأب�سع الو�سائل يف �سبيل احلفا على مركزيتها ال�سيا�سّية و�سطوتها وجربوتها خ�سو�سا يف العراق معدن الرجال 

وبلد الت�سّيع والرف�س والتمّرد على طول عمر الدولة االأموّية الذي زاد على القرنني من الزمان.

النجفي  جالل  • اإعداد: 
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احلّجاج: ما ا�سمك؟ �سعيد: �سعيد بن جبري.
احلّجاج: بل اأنت �سقي بن ك�سري.�سعيد: بل اأمي 

كانت اأعلم با�سمي منك.
اأمك....�سعيد:  و�سقيْت  اأنت،  �سقيَت  احلّجاج: 

الغيب يعلمه غريك.
احلّجاج: لأبدلَنّك بالدنيا ناًرا تلظى. �سعيد: ل� 

علمُت اأن ذلك بيدك لتخذتك اإلًها.
نبي  �سعيد:  حممد.  يف  ق�لك  فما  احلّجاج: 

الرحمة، واإمام الهدى.
ل�ست  �سعيد:  احلّجاج: فما ق�لك يف اخللفاء؟   

عليهم ب�كيل.
احلّجاج: فاأيهم اأعجب اإليك؟ �سعيد: اأر�ساهم 

خلالقي.
علم  �سعيد:  للخالق؟  اأر�سى  فاأيهم  احلّجاج: 

ذلك عنده.
بالنار  اأ  طالب  اأبي  بن  بعلي  ق�لك  احلّجاج:فما 

ه�؟ �سعيد:مل اأدخلها حتى اأخربك
مل  اإين  �سعيد:  ُدَقِني.  َت�سْ اأن  اأبيَت  احلّجاج: 

اأحب اأن اأكذبك.
احلّجاج: فما بالك مل ت�سحك؟ �سعيد: مل ت�ستِ� 
طني  من  خلق  خمل�ق  ي�سحك  وكيف   ، القل�ب 
والطني تاأكله النار؟ومّرة بعد اأخرى تف�سل حماولت 
احلجاج لإغراء �سعيد، فه� لي�س من ع�ّساق الدنيا 
احلجاج  وبداأ  بدنياهم،  دينهم  يبيع�ن  ممن  ول 
يهدد �سعيًدا بالق�ساء عليه، ودار هذا احل�ار الدال 

كثريا بينهما قبل اأن يقاد اإىل ال�سّياف :
احلّجاج:ويلك يا �سعيد .�سعيد: ال�يل ملن زحزح 

عن اجلّنة واأدخل النار. 
احلّجاج: اأية قتلة تريد اأن اأقتلك؟ �سعيد: اخرت 
لنف�سك يا حجاج، ف�اهلل ما تقتلني قتلة اإل قتلتك 

قتلة اأ�سّد منها يف الآخرة.
اإن كان  �سعيد:  ؟  اأعف� عنك  اأن  احلّجاج:اأتريد 
العف� ، فمن اهلل، واأما اأنت فال براءة لك ول عهد 

احلّجاج: اذهب�ا  واقتل�ه 
فلما خرج�ا ليقتل�ه  �سحك �سعيد وه� يف الطريق 
احلجاج،  واأخربوا  النا�س  فتعّجب  املق�سلة،  اإىل 
ه، ف�ساأله احلجاج:ما ي�سحكك؟ �سعيد:  فاأمر بردِّ

عجبت من جراأتك على اهلل وحلمه عنك.
تعاىل:  ق�له  يردد  �سعيد:  اقتل�ه..  احلّجاج: 

)وجهت وجهي للذي فطر ال�سم�ات والأر�س حنيًفا 
وما اأنا من امل�سركني(    

احلّجاج: وّجه�ه لغري القبلة  �سعيد: يردد ق�له   
:)فاأينما ت�ل�ا فثّم وجه اهلل(  

 : ق�له  يتل�  �سعيد:  وجهه.  على  كّب�ه  احلّجاج: 
)منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 

اأخرى( 
ل  اأن  فاأ�سهد  اأنا  اأما  .�سعيد:  احلّجاج:اذبح�ه 
عبده  حممًدا  واأن  له  �سريك  ل  وحده  اهلل  اإل  اإله 
بها  تلقاين  حتى  حّجاج  يا  مني  وخذها  ور�س�له، 
ل  )اللهم  فقال:  رّبه  �سعيد  دعا  ثم  القيامة،  ي�م 
ت�سّلطه على اأحد بعدي ، وكان له ما اأراد فبعد اأن 
قتل �سهيدا �سنة 95 هجري مل يعّمر احلجاج بعده 
ل  دوّي جعله   بداء  اهلل  اأهلكه  ما  ف�سرعان  ط�يال 
في�سح�  ون�مه  يقظته  يف  �سعيد  �س�رة  يرى  ينفك 
ا�ستجاب  �سارخا: ما يل و�سيعيد بن جبري ؟  لقد 
اهلل لدعاء ذلك العامل اجلليل والفقيه ال�رع الذي 
اأعظم  :)من  الأعظم  ر�س�له  ق�ل  م�سداق  كان 
اجلهاد عند اهلل كلمة حق عند �سلطان جائر(و ل 
يزال مرقد �سعيد بن جبري-رحمه اهلل- قائما حتى 
حمافظة  مدن   اإحدى  احلي  مدينة  يف  هذا  ي�منا 
كتابه  يف  خّلكان  ابن  ذكره  �سريح    وه�  وا�سط  
ال�سريح  ذلك  تعّر�س  وقد  الأعيان(  )وفّيات 
للتخريب والت�س�يه  والإهمال يف فرتة حكم النظام 

البائد اإىل اأن انربى لتعمريه بع�س املح�سنني .وتبلغ 
مرت  الف  ع�سرة  ح�ايل   لل�سريح  الكلية  امل�ساحة 
بحدود  اخلارج  من  ارتفاعه  ب�سياج  حماطة  مربع 
اأب�اب م�ّزعة على جهاته  اأربعة  وله  امتار(   ال)6 
الربع  .وت�سّكل دواخل ال�سياج املقابلة لل�سريح ما 
وتبلغ  الزوار  جلل��س  املخ�س�سة  بالأواوين  يعرف 
وترتفع  مربعًا  مرتًا   90 امل�سيدة  ال�سريح  م�ساحة 
مرتًا   120 منها  ال�احدة  ارتفاع  منارتان  ف�قه 
تقريبا  مرتا   18 ارتفاعها  دائرية  قبة  تت��سطهما 
قف�س  به  يحيط  الذي  القرب  يقع  القبة  اأ�سفل  و 
م�سبك من احلديد والملني�م وترتفع ف�ق القف�س 
وهناك  الكبري  احلجم  من  ثريتان  بالقرب  املحيط 
وي�سغل  ال�سغري  احلجم  من  اخرى  ثريات  �سبع 
القرب م�ساحة مربعة قيا�سها 4×4 مرت  تقريبا ويف 
داخل ال�سحن ي�جد م�سلى للرجال واخر للن�ساء 
 5 وبارتفاع  مربعًا  مرتًا   320 الول  م�ساحة  تبلغ 
اأمتار والثاين م�ساحته 160 مرتًا مربعًا وبارتفاع 5 
اأمتار  تقريبا ويف  امل�سلى من جانب الرجال مكان 
ملكتبة حت�ي جمم�عة من الكتب ، وناأمل من الأخ�ة 
املكان  بهذا  الهتمام  املراقد  رعاية  على  القائمني 
لرم�زنا  واحرتاما  اأول  بالنف��س  مكانته  لتعزيز 
وما  الدينية  ب�سياحتنا  وللنه��س   ، ثانيا  الدينية 

يتعلق بها من مرافق واأماكن ثالثا ....        
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 لالإن�سان في كّل اأدواره جنينًا ووليدًا ور�سيعًا 
وفطيمًا و�سبّيًا وفتّيًا ويافعًا وحتى رجاًل له حق�ق على 
والديه الذين هما �سبب وج�ده في هذه الحياة الدنيا، 
يق�ل الإمام ال�سجاد )عليه ال�سالم( في ر�سالة الحق�ق: 
»واأما حق ولدك فاأن تعلم اأنه منك وم�ساف اإليك في 
عاجل الدنيا بخيره و �سّره، واأنك م�س�ؤول عما وّليته به 
من ح�سن الأدب والدللة على ربه )عّز وجّل( والمع�نة 
له على طاعته، فاعمل في اأمره عمل من يعلم اأنه مثاب 

على الإح�سان اإليه معاقب على الإ�ساءة اإليه«.
نقية  اإبقائها  على  يحر�س  الفطرة  دي��ن  والإ���س��الم 
خال�سة، ل ت�س�بها �سائبة، ول يعكر �سف�ها دخيٌل، وه� 
في ال�قت ذاته لم ي�سادم الغرائز، ولكنه يرتقي بها 
وي�ظف�ها لتك�ن في خدمة الُمثل، ومن اأجل بناء الفرد 
اإلى  ال�سالح والبيت ال�سالح والمجتمع ال�سالح دعا 
ال�فاء والبر عامة، وخ�ّس ال�الدين بمزيد من المهاّم 

لخ�س��سية الدور الملقى على عاتقيهما.
الثمانية  باأ�سئلته  الب�سيط،  الختبار  هذا  خالل  ومن 
بهم  نلقي  اأن��ن��ا  اأم  اأولدن����ا،  نبّر  اأن��ن��ا  ه��ل  �سنكت�سف 
وباأنف�سنا الى التهلكة في الدنيا والآخرة، ما عليك اإل 
اأن ت�ؤ�ّسر على الحالة التي ت�ائم و�سَعك لكي تح�سب في 

النتيجة نقاطك، وترى ما اأنت عليه:
الزوجة  الرجل  يتخّير  اأن  ح��ّث  و  الإ���س��الم  ب  رغَّ

عليه  اهلل  )�سلى  الأك���رم  الر�س�ل  فعن  ال�سالحة، 
واآله و�سّلم(: »ُتنكح المراأة لأربع : لماله�ا، ولح�سبها، 
ولجماله�ا، ولدينها، فاظفر بذات الدين، َتِرَبْت يداك«، 
وقد اأثبتت البح�ث العلمية اأّن الجنين تنحدر اإليه بع�س 
واأنه  الأب�ين،  ناحية  من  والنف�سية  الخلقية  ال�سفات 
ينط�ي عليها ا�سطرارّيًا، وقد يبلغ الجّد الرابع، فالعرق 

د�ّسا�س، وال�راثة اأمٌر محّقق علميًا، فهل اأنت مّمن:
أ  قد راع��ى وتمّح�س عن هذا الأم��ر واأخ��ذه بعين 

الجّد؟
ب   اهتّم لالأمر ولكن من غير روّية ولذا بانت بع�س 

النتائج ال�سلبية؟
ج    ل يهتّم لمثل هذه الأم�ر، ول لنتائجها؟

 للم�ل�د �سنن واآداب بع�سها واجبة وبع�سها مندوبة 
ومن اأهمها: ي�ستحب َغ�سُله عند و�سعه مع الأمن من 
ال�سرر، والأذان في اأذنه اليمنى والإقامة في الي�سرى، 
فاّنه ع�سمة من ال�سيطان الرجيم كما ورد في الخبر، 
الح�سين  وتربة  الفرات  بماء  تحنيكه  اأي�سا  وي�ستحب 
)عليه ال�سالم(، وت�سميته بالأ�سماء الم�ستح�سنة فان 
ذلك من حق ال�لد على ال�الد، وعن النبي )�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم( اّنه قال: )من ُولد له اأربعُة اأولد لم ي�سّم 
اأحدهم با�سمي فقد جفاني(، ويكره ت�سميته باأ�سماء 
اأعداء الأئمة )�سل�ات اهلل عليهم(، وي�ستحب اأن يحلق 

راأ�س ال�لد ي�م ال�سابع، وان يت�سدق ب�زن �سعره ذهبًا اأو 
ف�سة، وي�ستحب لل�لي اأن يختن ال�سبي في الي�م ال�سابع 
من ولدته ول باأ�س بتاأخيره عنه، وت�ستحب العقيقة عن 
الم�ل�د في الي�م ال�سابع، ذكرًا كان اأو اأنثى، والأّم اأحّق 
باإر�ساع ولدها من غيرها، فلي�س لالأب تعيين غيرها 

لإر�ساع ال�لد، فهل اأنت مّمن:
أ  يلتفُت الى هذه الأم�ر الهاّمة؟

ب    ل يلتفُت الى كّل هذه الأم�ر؟
ج    ل يلتفُت الى هذه الأم�ر الهاّمة؟

وماوؤها  اأر���س عط�سى  وال�سبى  الطف�لة  دور  اإّن   
الت�سلية واللعب، وهذا �سّيد الخلق ر�س�ل اهلل )�سلى اهلل 
عليه واآله و�سّلم( يق�ل: »من كان عنده �سبي فليت�ساب 
له«، وهذا داأبه مع الح�سنين )عليهم ال�سالم(، اإذ يق�ل 
جابر بن عبد اهلل: »دخلت على النبي )�سلى اهلل عليه 
اأربع والح�سن والح�سين  واآله و�سّلم( وه� يم�سي على 
على ظهره ويق�ل: نعم الجمل جملكما، ونعم الراكبان 
اأنتما« وقال ابن م�سع�د راأيت النبي )�سلى اهلل عليه 
واآله و�سّلم( ي�ما وه� اآخذ بكتفي الح�سن بكلتا يديه 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�س�ل  ق��دم  على  وق��دم��اه 
و�سّلم( ويق�ل: ترّق ترّق عين بقة فرقى الغالم حتى 
و�سع قدميه على �سدر ر�س�ل اهلل )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سّلم( ثم قال له: افتح فاك ثم قبله وقال اللهم اأحّبه 

   يعّده : عبد الرحمن الالمي

هل اأنت  بار باأوالدك ؟
واالإكثار  االأوالد  ح��ّب  على  االإن�سان  ُفطر 
نف�سه  ومي��ّن��ي  بهم  وي��ع��ت��ّد  ليتقّوى  منهم 
اأ�سار اهلل تبارك  واإليه  الزاهر،  بامل�ستقبل 
 ُح��ب ا���س�� ل��ن�� َن ل���� ُزي :ب��ق��ول��ه وت��ع��اىل
 ري َقَناط نَي َوال َبن َساء َوال� َن الن م َهَوات ال�س
عمران،  اآل  �سورة     ...  َُقنَطَرة امل
يَنُة  ز َبُنوَن  َوال َاُل  امل :عّز وجّل ويقول
الكهف،  �سورة     ...َيان الد  َياة َ احل
منهم  اال�ستكثار  يف  والرغبة  البنني  فحّب 
الذراري واالأحفاد،  هي غريزة االمتداد يف 
ون يف هذا املجال،  كما قال الباحثون املخت�سّ
وذلك الأّن اآمال االإن�سان ت�سيق عنها ال�ستون 
اأو ال�سبعون من ال�سنني، فيتطّلع املرء اإىل اأن 
يخلفه ابن ين�سب اإليه فيحيي ذكر، وميتّد 

باحلياة ب�سببه ولو كان يف عامل االأموات.
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ثم و�سعه واأخذ الح�سين كذلك ويق�ل حزّقة حزّقة ترّق 
�سدر  على  قدميه  و�سع  حتى  الغالم  فرقى  بّقة  عين 
ر�س�ل اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( ففعل به ما فعل 

بالح�سن، فهل اأنت مّمن:
�س لذلك وقتًا كافيًا وممتعًا؟ أ   يخ�سّ

ب    يفعل ذلك لإن ت�ّفر ال�قت والمزاج الرائق؟
ج    ل يهتّم لمثل هذه الأم�ر؟

 انظر الى تاريخك اأو �سجّلك الما�سي مع والديك، 
فاإن كنت باّرًا بهما فذلك ما �ستجنيه من اأبنائك فاإنه 
دْين ت�ست�فيه منهم اأ�سعافًا م�ساعفة، واإّل ف�ست�سرب 
حياتنا  في  ن��راه  ما  وه��ذا  مترعًة  العق�ق  من  ك�ؤو�سًا 
العملية و�سدق الر�س�ل الأك��رم )�سلى اهلل عليه واآله 
اأبناوؤكم«،  تبّركم  اآباءكم  »ب��ّروا  ق��ال:  حينما  و�سّلم( 
فاعمل مع والديك ما تحّب اأن يعمله اأبناوؤك معك غدًا، 
وابذر تحت اأقدامهما ما تتمّنى اأن تح�سده من اأبنائك 

غدًا، فهل اأنت مّمن:
أ  يبّر والديه بكّل وج�ه البّر الفعلية والق�لية لكي يرى 

ذلك في اأبنائه معه؟
ب    يبّر والديه ببع�س وج�ه البّر ويحاول اأن يبّرهما 

بكّل وج�ه البّر؟
ج    ل يهتّم لمثل هذه الأم�ر؟

اأو الأّم القا�سية لن يجنيا �س�ى  اإّن الأب القا�سي   
الق�س�ة والعق�ق من اأولدهما، فغياب الرفق، وانعدام 
رّقة القلب، وعب��سية ال�جه، ل ت�ّرث في الأبناء غير 
العق�ق والجفاء، يق�ل الإمام ال�سادق )عليه ال�سالم(: 
ْفق ما ل يعطي  ْفق ويعطي على الرِّ »اإّن اهلل َرِفيق يحّب الرِّ
على العنف«، ويق�ل الإمام الباقر )عليه ال�سالم(: » 
وقربة  للمحّبة  مك�سبٌة  ال�جه  وطالقُة  الَح�ِسن  الِب�ْسُر 

من اهلل )عّز وجّل( وعب��ُس ال�جِه و�س�ُء الِب�ْسِر مك�سبٌة 
للمْقِت وبعٌد من اهلل«، فهل اأنت مّمن:

أ  يراعي هذه الأم�ر الدقيقة والتي يترّتب عليها اأم�ر 

عظيمة؟
ب   يراعي بع�سها ويحاول مراعاة الباقي منها ولكنه 

ل ي�ستطيع؟
ج    ل يراعي ول يهتّم لمثل هذه الأم�ر

 من اأهّم الأخالق التي يّت�سف بها الأب�ان ه� اإقامة 
الك�سب  راأ�سها  وعلى  المحارم،  وال���رع عن  ال�اجبات 
الأكرم  الر�س�ل  يق�ل  اإذ  الطاهر،  والمطعم  الحالل 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم(: »اإّنه ل يدخُل الجنَة لحٌم 
نبَت من �سحٍت اأبدًا، الناُر اأولى به« فما ُنزعت بركة كثير 
من الأبناء اإل ب�سبب لقمة الحرام، فكم من اأٍب اأعجبه 
ه�ؤلء  اأن  علم  وما  الحرام،  غذاهم  وقد  اأبنائه  ق�ام 
ة  وغ�سّ خا�سرته،  في  �س�كة  غ��دًا  يك�ن�ن  قد  الأبناء 
في حلقه، و�سبب �سقائه في دنياه واآخرته، ب�سبب �س�ؤم 
ك�سبك،  في  الأب  اأيها  اهلل  فاتق  الحرام،  المال  ذاك 
لكي تك�ن ب��اّرًا بهم، واعلم اأن اأب���اب الك�سب الحرام 
والر�س�ة،  الأي��ام، فالربا،  قد تن�عت وكثرت في هذه 
وال�سرقة من وقت الدوام،... كلها اأب�اب ك�سب محّرم، 

فهل اأنت مّمن:
أ  يت�ّرع عن التعاطي بالمعامالت الم�سب�هة ف�ساًل 

عن المحّرمة؟ 
وقد  المّحرمة،  المعامالت  في  الدخ�ل  يتجّنب  ب   
بخلق  والت�سامح  الت�ساهل  في  اأحيانًا  نف�سه  له  ت�سّ�ل 

مبّررات واهية؟ 
ج    ل يهتّم لمثل هذه الأم�ر، ول لنتائجها؟

للجل��س معهم  ي�مّيًا  �ساعة  لب��ّد من تخ�سي�س   

واإ�سراكهم  لهم  الحل�ل  واقتراح  بم�ساكلهم  والتحّدث 
ي�مًا  لهم  وت��ف��ّرغ  هم،  تخ�سّ التي  ال��ق��رارات  باتخاذ 
كاماًل في الأ�سب�ع على الأق��ّل، ول تن�سغل عنهم فهم 
راأ�س مالك الحقيقي، ولكي يك�ن�ا معك كان لزامًا اأن 
اأ�سغلهم ب�اجباتهم واأر�سدهم الى وج�ه  تك�ن معهم، 
وعّلمهم  والعمل،  ال�س�ق  في  معك  واألحقهم  الخير، 
التي  والمعّ�قات  الأم���ر  م�سكالت  مع  التعامل  كيفية 
ي�سادف�نها، وا�سحبهم اإلى الم�سجد اأو الح�سينية لأداء 
ال�سالة وال�سعائر الأخرى واإلى �سلة اأرحامك، عليك 
بالتربية الجادة التي تخّرج رجاًل ل �سبابًا هم لالأن�ثة 

اأقرب منهم للرج�لة، فهل اأنت مّمن:
التربية  مفردات  من  وغيره  تقّدم  ما  كّل  يراعي  أ 

والتعليم؟
ب    يفعل بع�سها، والبع�س الآخر قد يغيب عن البال؟

ج    ل يهتّم لمثل هذه الأم�ر، ول لنتائجها؟
قال�ا في المثل الم�سه�ر: »َمن �سابَه اأباُه فما َظَلَم« 
ف��اأولدك ُن�سٌخ عنك وقد يتفاوت�ن في مدى النطباق 
منك، لذا كن قدوة �سالحة لأبنائك فال تنه عن خلق 
وتاأتي مثله، افعل اأمامهم ما تحب اأن تراه منهم، واإن 
ابتليت بمع�سية فعّجل بالإقالع عنها وا�ستتر ول تجاهر 
بها، فاإن البن قد ُجبل على حب محاكاة والده، فاحذر 
فكم  غ��دًا،  الندامة  عليك  يجني  خلقًا  فيه  تغر�س  اأن 
من ابن كان �سبب انحرافه مع�سية حاكى فيها والده 

فاأوردته المهالك، فهل اأنت مّمن:
أ   ي�ستحّق اأن يك�ن قدوًة ح�سنًة؟

ب    ل ي�ستحّق اأن يك�ن قدوًة ح�سنًة بمعناها التاّم؟
ج    ل ي�ستحّق اأن يك�ن قدوًة ح�سنًة؟

النتيجة:
أ ع�سر  وبعد هذه الرحلة الق�سرية من الختبار لنجمع ح�سادنا من النقاط لكي نرى حالنا ونتاأّمل يف م�ست�ى بّرنا باأولدنا، اأح�سْب لكّل 

ج   خم�س نقاط، واجمع ما اأ�ّسرَت عليه مّما ت�افق مع حالتك. ب   �سبع نقاط ولكّل  نقاط ولكّل 
ال�اعني  النتيجة، وهذه من  باأولدك وهنيئًا لك هذه  باّرًا  �سّك  �سّيدي بال  يا  فاأنت  والثمانني  ال�سبعني  نقاطك بني  بلغ جمم�ع  فاإذا 

ملفاهيم ال�سرع احلنيف، واملدركني ل�سرورة خلق جمتمع متما�سك مرتا�ّس يهتّم، فهنيئًا لك �سيدي لبل�غك هذه الدرجة العالية.
اأما اإذا كانت درجتك بني ال�سبعني واخلم�سني فاأنت على خطى الباّرين باأولدهم، ولكنك حتتاج ملزيد من الهتمام بامل��س�ع واللتفات 
اىل م�سامينه ال�سامية، واإدراك تفا�سيله املهّمة وف�ائده اجلّمة، وعليك ال�ستماع للدرو�س الرتب�ية وقمع اأه�اء النف�س الأمارة بال�س�ء، 

والتعّرف على اأركان الدين احلنيف من واجبات هذا الأمر وم�ستحباته والتي بّينا جزًء منها يف هذا الختبار.
اأما اإذا كانت درجتنا دون اخلم�سني � والعياذ باهلل � فنحن نحتاج اىل اأن نبداأ من جديد بعد م�سح �سامل لكّل روا�سب التيه والالمبالة 
والإقرار باأّنا ُخلقنا لكي نبني ونتقّدم ونرقى ونتكامل ون�سل اىل ال�سعادة يف هذه ال�سن�ات املقّدرة لنا، فلزامًا علينا اأن نتدّرج يف التعّلم 

والك�سب ملعارف الدين الق�مي والتي منها ما نحن ب�سدده.   
اإّن معظم النا�س يجهل�ن اأهمية الرتبية، لقد جاء الإ�سالم داعيًا للعناية بهذا اجليل لتعليمه وتربيته والعناية به، فالرتبية تنتج لنا جياًل 

�ساحلًا مثال املزارع مع زرعه كّلما، اأعتنى به واأوله العناية، اأثمر لنا الثمر الطيب النافع باإذن اهلل، واإذا اأهمل فتاأمل النتائج ؟!
اإّن امل�س�ؤولية امللقاة على عاتق ال�الدين كبرية وج�سيمة، فال�الدان اللذان مل يدركا اأهميتهما يف احلياة، عليهما اأن يق�ما مبهمة امل�ظف 

الذي يحر�س على دوامه على الأقّل، في�ؤّديان ما عليهما من �سريبة العالقة الزّوجّية التي قّرراها �س�ية.
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و�ضرعيُة ال�ضلطة احل�����س��نيث�����������ورُة 
حميد الطريف •

ُتعد ق�سية الدولة واحدة من ال�سروريات احلتمية للمجتمع الإن�ساين وعلى مر 
الع�س�ر وُتعد ال�سلطة واحدا من الأركان الأ�سا�سية لأية دولة فال دولة من غري 
�سلطة وتعني الأخرية القدرة على اإنفاذ الأوامر اأو هي الق�ة يف ت�سريع الق�انني 
واإنفاذها وفر�س اجل��زاءات على خمالفتها و�سكلت ق�سية من يت�سدى لهذه 
ال�سلطة يف املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي مادة اأ�سا�سية يف اختالف امل�سلمني بعد 
وفاة ر�س�ل اهلل ) �س(، وذلك ناجت من الطبيعة اخلا�سة للدين الإ�سالمي التي 
متيز بها عن غريه من الأديان فه� �سريعة ونظام، وعقيدة وعمل، اأو ه� دين 

ودولة ومل ي�سذ عن هذا ال��سف اإل نفر قليل من املفكرين امل�سلمني .
واإذا كانت ال�سلطة بهذا املقدار من الأهمية فاإن �سرعيتها اأهم من ذلك ويعرف 
العالقة  اإىل  يرمز  �سيا�سي مركزي  " مفه�م  باأنها  ال�سرعية  الد�ست�ر  فقهاء 
القائمة بني احلاكم واملحك�م املت�سمنة ت�افق العمل اأو النهج ال�سيا�سي للحكم 
مع امل�سالح والقيم الجتماعية للم�اطنني مبا ي�ؤدي اإىل القب�ل الط�عي من قبل 

ال�سعب بق�انني وت�سريعات ال�سلطة ال�سيا�سية ".
لل�سرعية  اأ�سا�سيتني  ركيزتني  نكت�سف  اأع��اله  بالتعريف  التدقيق  خالل  ومن 
بها املجتمع  : الأوىل منظ�مة القيم والعادات والأخالق والق�انني التي ي�ؤمن 

ومدى مراعاة ال�سلطة لها .
والثانية :هي القب�ل الط�عي لالأمة اأو اجلماعة اأو ال�سعب لأوامر هذه ال�سلطة 

�س�اًء كانت على م�ست�ى ت�سريعات الق�انني اأو تنفيذها
الن�س  الر�س�ل �س وجتاوز  وفاة  بعد  اأنه  الإ�سالمي جند  ال�اقع  وبالتاأمل يف 
ال�سالم  عليه  لعلي  والإمامة  واخلالفة  بالإمرة  الأك��رم  النبي  به  اأو�سى  الذي 
حاول الإمام جاهدا ت�سحيح امل�سار وعمد اأن تك�ن ال�سلطة اقرب ما ميكن اإىل 
الإ�سالم فه� ُي�سري وُي�ست�سار ويتدخل يف الق�ساء ويت�ا�سل مع املحرومني ويراقب 

ويحا�سب يف بع�س الأحيان.
وظل الإمام يحذر بعد ت�ليه اخلالفة من اأيام قادمة تنحى فيها ال�سلطة منحى 
خطريا، بعيدا عن مبداأي الن�س وال�س�رى و�سي�سكل ذلك اخطر انقالب على 
امل�سلم�ن  ينتبه  ما مل  اأزم��ة حكم حقيقية  اإىل  الإ�سالم  و�سيتعر�س  ال�سرعية 
اإىل خط�رة ما يجري من حتريف لتعاليم الدين و�سرعة �سيد املر�سلني فاه 
يق�ل :" قاتل�ا اخلاطئني ال�ساّلني، القا�سطني املجرمني، الذين لي�س�ا بقّراء 
للقراآن، ول فقهاء يف الدين، ول علماء يف التاأويل، ول لهذا الأمر باأهل �سابقة 
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، ل� وَل�ا عليكم لعمل�ا فيكم باأعمال ك�سرى وهرقل .( ) تاريخ  يف الإ�سالم. واهللَّ
الطربي ج3 �س117(

ولعل اأهم ما متيز به احلكم القي�سري والك�سروي ه� طريقة الت�ريث يف احلكم 
ف�سال عن الظلم وال�سطهاد ل�سع�بهم ال ما ندر من مل�كهم . وي�سري الإمام 
ع بطريقة اأو�سح اإىل ال�ستئثار بال�سلطة بق�له :" اأما اإنكم �ستلق�ن بعدي ذل 
�سامال، و�سيفا قاطعا، واأثرة يتخذها الظامل�ن فيكم �سنة " )نهج البالغة، ج1، 

�س95(
ويف الفرتة التي حكم بها معاوية ) 40-60هق( �سعى جاهدا لن ي�سري ب�سرعية 
ال�سلطة باجتاه تغيري املنظ�مة القيمية للمجتمع مبا يجعلها تت�افق وتتالءم مبا 
ي�ؤمن به ه� لن ذلك ه� ال�سبيل ال�حيد ملنع الرف�س ال�سعبي وبالتايل تعر�س 
�سرعية �سلطته لالهتزاز اإن مل نقل لفقدانها فراح يناأى بالأمة بعيدا عن اآل 
حممد وف�سلهم وعلمهم وورعهم وتق�اهم ثم عمد وبطرق خمتلفة اإىل تغييب 
الن�س��س التي اأكدت على وليتهم واإمامتهم واخذ ي�ؤ�س�س لن يك�ن ه� ال�ارث 
احلقيقي لل�سلطة مبنظار ديني ك�نه خليفة اهلل ليحيط ذاته بالهالة املقد�سة 
ا�ستغفال لب�سطاء الأمة ومب�ساعدة من تعاون معه ممن غرته الدنيا وباع حظه 
من الآخرة بحفنة من الدراهم فاأراد اأن ي�سبغ على ت�سرفاته املخالفة لروح 
ال�سريعة لبا�سا دينيا وكاأنه ذائب يف ال�سريعة وم�ؤمن بالعقيدة، فه� يخاطب 
النا�س مثال وعنده وج�ه النا�س بق�لة :" الأر�س هلّل، واأنا خليفة اهلل، فما اآخذ 
من مال اهلل فه� يل، وما تركت منه كان جائزًا يل ". )امل�سع�دي، مروج الذهب 

،ج3، �س52(
اأمية مدة  املنابر واتخاذ ذلك �سنة من بني  اأمر معاوية ب�سب علي على  وما 
ثمانني عاما اإل لتعزيز �سرعية احلكم له ولبني اأمية من بعده من خالل ت�س�يه 
�س�رة �ساحب احلق ال�سرعي فيه، �س�رة �س�رة علي واأولده يف عي�ن اأهل ال�سام 
ومنهم لبقية الأم�سار حتى بات طلب اإعادة احلكم لأهله وا�سرتجاع ال�سرعية 
اأمر يبعث على ال�ستغراب من اأهل ال�سام اإذ كيف يك�ن احلكم ملن ي�سب على 

املنابر خم�س مرات بالي�م ؟ وهذا ما يريده معاوية .
واإدراكا منه لأهمية �سرعية ال�سلطة عمد الإمام احل�سن لت�قيع ال�سلح وه� يعلم 
اأن معاوية ل يطبق جل ما وقعه معه اأن مل نقل كله لكنه األزم معاوية اأن تع�د 
اإدارة اأم�ر الأمة من بعده لالإمام احل�سن )ع( فان مل يكن فلالإمام احل�سني 
)ع( ومهما تن�سل معاوية من بقية عه�ده وم�اثيقه فانه ل ي�ستطيع التن�سل 

من هذا العهد اإل اأن تخرج 
يخلفه  من  �سلطة 

عن �سرعيتها .
كان  ل��ق��د 

واإعطائها  يزيد  خالفة  مترير  اإما  لهما  ثالث  ل  خياران  )ع(  احل�سني  اأم��ام 
ال�سرعية رغم جتاوزها الأ�سلني ال�سابقني لل�سرعية وهما الن�س وال�س�رى-
التي مت ادعائها- واإ�سفاء اأ�سل ثالث ل�سرعية ال�سلطة وه� ال�راثة واإما امل�اجهة 
ل�سلب �سرعية احلكم لي�س من يزيد فح�سب بل من كل من يليه على هذه ال�ساكلة 
واأيا كان �س�اء من بني اأمية اأم من بني العبا�س، فال داعي لتكرير ث�رة احل�سني 

ما دام قد عرف للقا�سي والداين �سق�ط �سرعية احلكم عن احلكام .
فالإ�سالح الذي طلبه احل�سني عليه ال�سالم يف ث�رته ه� اإ�سالح نظام احلكم 
اإ�سفاء  تعني  البيعة  مثله لن هذه  يبايع  ل  مثلي  وق�له  ال�سرعية،  فقد  الذي 
ال�سيا�سي  املجتمع  ال�سلطة يف  وتقلد  مبتدعة يف احلكم  �سرعية على طريقة 

الإ�سالمي ويقينا اأن احل�سني ل يفعل ذلك .
لقد م�ر�ست بعد وفاة النبي )�س( اأ�ساليب خمتلفة ِلَلّي اأعناق احلقائق وتغيري 
وجهتها ولتربير كل الأل�ان والأ�سكال التي مت بها غ�سب احلق من اأهله وجتاوز 
ال�سرعية، ورغم الحتجاجات الكثرية لالمام علي )ع( واعرتا�ساته املتكررة 
تلميحا وت�سريحا اإل اأن ذلك مل يكن كافيا لت�سليط ال�س�ء على �سرعية احلكم 
ومل ت�ستطع الأمة التمييز ب��س�ح بني ما ه� �سرعي وغري �سرعي وا�ستطاعت 
ال�سلطة والأم��ة وبهذا وفرت ركنا من  الت�افق بني  ت�سنع  اأن  تلك التربيرات 
اأ�سرنا لها �سابقا، فكان ل بد من و�سيلة فّعالة و�سدمة  اأركان ال�سرعية التي 
كبرية ولفتة وا�سحة تبني لالأمة اأنها مل تكن على ب�سرية كافية لتحديد ال�سلطة 
ال�سرعية و�سيلة ل تنفع معها التربيرات والتدلي�س واخلداع وبالفعل فلم يجد 
ي��ربرون به فعلة يزيد وقتله احل�سني  اأمية قاطبة  من احلجج ما  يزيد وبن� 
وتقطعت معظم حبال ال�سرعية التي حاكها معاوية وجّد يف ن�سجها لع�سرين 
عاما بل ب�سكل اأدق طيلة وليته ال�سام منذ اأيام خالفة عمر بن اخلطاب يف 
15للهجرة حتى وفاته يف 60 للهجرة وبات معظم امل�سلمني يرتب�س�ن ب�سلطة 
بني اأمية الدوائر حتى �سق�ط الدولة عام 132هق . ول� تاأخر احل�سني عليه 
ال�سالم  عن هذا الدور لطم�س متاما حق اأهل البيت واإمامتهم فيزيد ه� اأول 
خليفة ياأتي بالت�ريث يف دولة امل�سلمني الفتية، ورغم ما عرف عن معاوية من 
دهاء وغدر ومكر اإل اأن ظروف انتقال اخلالفة اإليه تختلف متاما عن الت�ريث 
بل لب�ستها ظروف غاية يف التعقيد انتهت ب�سلح احل�سن)عليه ال�سالم(، وه� 
�سلح ل� مل يكن فيه اإل انتقال اخلالفة بعدها لالإمام وان مل يكن فللح�سني عليه 
ال�سالم  لكفى بذلك حتديدا وت��سيفا ل�سرعية ال�سلطة و�سرعية الث�رة . ففي 
ال�قت الذي فقدت فيه �سلطة بني امية �سرعيتها اأو بتعبري اأدق بانت 
فيه ل �سرعيتها وا�ستهتارها بال�سريعة وا�ستبدادها باملر 
دون اهله اكت�سبت فيه ث�رة احل�سني ال�سرعية الكاملة 
وراحت تفتح الفاق اأمام اأعني الغافلني عن حق 

حممد  واآل  حم��م��د 
زالت  ول 
ح�������ت�������ى 

الي�م.
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لالإعالم دور مهم يف تط�ر ثقافة واخالق اأي جمتمع من 
املجتمعات فه� اأ�سرع ال��سائل لنقل القيم من جمتمع لآخر، 
وتع�ل هذه املجتمعات على الإعالم ب��سائطه املختلفة يف نقل 
ثقافتها، �سيما ما تعر�سه القن�ات التلفزي�نية التي اأ�سبحت 
تاأخذ ال�سدارة يف كل بيت تقريبا. كما اأ�سبحت الكثري من 
هذه القن�ات يف ظل التدفق الإعالمي املرئي ال�سريع ترن� 
اىل م�اكبة ما يحمله لها التيار الغربي من برامج قد تك�ن 
يف كثري من احلالت غري جمديه، بل العك�س ت�ساهم يف 
انحراف اأبناء ذلك املجتمع مبا يتناق�س مع مبادئ واأخالق 

اأفراده...
الال  الإعالم  من  الن�ع  هذا  منها  ينفذ  التي  الثغرات  اإن 

اأخالقي هي:
ال  الرتباط  ي�ستطيع  ل  العربي  ال�سباب  معظم  اأن   -1
يك�ن غري  ما  وغالبا  )الزواج(  املباركة  ال�سنة  من خالل 
او  الثالثينيات  البل�غ حتى  �سن  �سيما لالعمار من  قادر، 
الربعينيات من العمر ب�سبب �سعف احلالة القت�سادية مما 
ي�سكل لديهم عاملي �سغط الول نف�سي ب�سبب احلاجة اىل 

املال والثاين عاطفي �سببه الفراغ اجلن�سي.
2- القيم الإ�سالمية اأحاطت كل من املراأة والرجل بالقد�سية 
يف التعامل بينهما وحّرمت الختالط واخلل�ة بني اجلن�سني، 
واأن من حما�سن ذلك ه� دفع ال�سباب اىل الزواج وتك�ين 
ا�سرة كرمية واملحافظة على كيان ال�سرة الجتماعي، اذ ان 
الدول التي تتبجح بالنفتاح واحلرية �سارت تعاين من ازمة 
التفكك الجتماعي وال�سري والعزوف عن الزواج وهي الآن 
تبحث عن حل�ل لهذه املع�سلة، كان ذلك مدعاة ملنتجي هذه 

امل�سل�سالت بالتاكيد على اثارة الرغبات لكال اجلن�سني.
3-عدم اكرتاث احلك�مات باإيجاد حل�ل مل�سكالت ال�سباب، 
وا�ستثمار طاقاتهم واوقاتهم ل�سالح المة والفرد، مما ادى 
اىل هدر ذلك كله اما يف الت�سلية غري امل�سروعة او الجتاه 
النحطاط  اىل  بالتايل  ذلك  وادنى  والعنف  ال�سرقة  نح� 

الخالقي للكثري منهم.
املت�ا�سل  والكد  احلياة  بهم�م  الأم�ر  اأولياء  4-ان�سغال 
من اجل املك�سب، ادى اىل التفريط  يف الت�جيه ال�سديد 

والحت�اء العاطفي.
العن�سر  وجعلها  العربية  ال�سرة  يف  املراأة  دور  5-غياب 
ال�سلبي واملنفذ لوامر ومطالب الرجل وبال�سكل التع�سفي 
يف كثري من الحيان، مما دفع مبنتجي هذه امل�سل�سالت اىل 
اعطاء املراأة دورا اكرث اهمية ومتيزا مما ينبغي، بل ي�سل 
احيانا اىل تبادل امل�اقف مع الرجل الند بالند، بل والتمرد 
واملراأة  الرجل  يف احيان اخرى مما يثري حفيظة كل من 
على ال�س�اء فيف�سي بالتايل اىل اخلالف الذي ي�سل اىل 

ال�سجار والنف�سال احيانا.
يف  والزوجة  الزوج  من  كل  على  امللقاة  الأعباء  6-اأن 

• الدكت�رة حنان العبيدي
     تدري�سيةجامعة بغداد 

 ف�ساد 
الدراما
دراما الف�ساد

جمتمعاتنا ت�ستنزف ع�اطفهم فال يبقى لديهم مت�سع لتبادل 
العالقات الرومان�سية ب�سكل ي�مي وم�ستمر كما يظهر يف 
امل�سل�سل وب�سكل مبالغ فيه، مما ي�ؤدي اإىل مطالبة كل طرف 
من الآخر اأن يتعامل معه كما يف امل�سل�سل، واإطالق الع�اطف 
اجليا�سة مما ي�ؤدي بذلك اإىل الغرية واخلالف وقد ي�سل 
اإىل التفريق بني الزوجني اأو انتحال اجلرمية. وخري مثال 
على ذلك م�سل�سل )وادي الذئاب( كما ح�سل يف العراق اإذ 
اأقدم فتى يف اخلام�سة ع�سرة من عمره على قتل عائلة من 
م يف امل�سل�سل، وقد اعرتَف  )12( فرد بنف�س الأ�سل�ب املقدَّ
بذلك اأمام �سا�سات التلفاز! كما اأ�ساب اخلطر عددا من 
البلدان العربية �سيما تلك التي تدعم دبلجة امل�سل�سالت 

وتق�م بعر�سها على قن�اتها الجرية..    
اأما عن الآثار ال�سلبية التي يرتكها هذا الن�ع من امل�سل�سالت 
على كل من البنني والبنات فهي كثرية ومتعددة ال�ج�ه نذكر 

منها:        
وال�سري بهم اىل طرق  وال�سابات  ال�سباب  - تدمري عق�ل 
الرتب�ية  القيم  عن  التام  النحراف  واأ�ساليب  ال�سياع 

الإ�سالمية، والنزوع اإىل ال�سل�ك الإجرامي.
يف  والبناء  النم�  �سرائح  لهم  بالن�سبة  ال�قت  �سياع   -
املجتمع، اذ ان املتابعة الي�مية تف�سي اىل التزام ي�ؤدي يف 
كل الحيان اىل الت�سحية باأحد مق�مات الن�ساط الإن�ساين.

- �سياع وهدر يف الم�ال فكثريا ما يقدم ال�سباب وال�سابات 
اىل ان يغريوا هندامهم وت�سريحة ال�سعر والك�س�س�ارات 
لي�سبح�ا ن�سخة طبق الأ�سل يف ال�سكل وال�سل�ك من ابطال 

امل�سل�سل امل�سه�رين.
- �سياع ال�سخ�سية الإ�سالمية واملحلية وم�سخها اىل ما ل 
املراهقني  تاثر  وقيم جمتمعنا من خالل  وتقاليد  يت�افق 
واملراهقات بالبطال وحماولة تقليدهم التي تن�س�ي على 
اإذ عادة ما متر  الإجرام واخلبث، والنحالل، وال�ساللة، 
خربة التلقي بعدة مراحل، تبداأ بالتقم�س ومن ثم امل�ائمة 
لتاتي بعدها مرحلة التمثل التي تعد املرحلة النهائية لتثبيت 
وطال  ال�سل�كي(  )امل�قف  اخلربة  تكررت  وكلما  اخلربة، 

ال�قت كلما كان اأمر ثب�تها اأكرب. 
تب�سرة  وا�ساليب  املعاجلة  عن  نبحث  اأن  ينبغي  هنا  من 
من  الن�ع  هذا  واآثار  خماطر  عن  وال�سباب  املراهقني 
امل�سل�سالت بدءا من ال�سرة ومن ثم املدر�سة التي بامكانها 
ي�سري  الذي  اخلطر  م�اجهة  يف  خا�سا  برناجما  تعد  ان 
حتت جل�دنا دون اأن نحرك �ساكنًا، ول تقل دور العبادة اأثرًا 
وتاأثريًا يف بث ال�عي الديني والن�ساين يف درء ال�سر القادم 
من وراء احلدود والذي ل يقل اأثره عن الإرهاب الذي يقتل 

النف�س، يف حني قتل الأرواح وامل�ساعر اأدهى واأمر.

جمتمعاتنا ت�ستنزف ع�اطفهم فال يبقى لديهم مت�سع لتبادل 
العالقات الرومان�سية ب�سكل ي�مي وم�ستمر كما يظهر يف 
امل�سل�سل وب�سكل مبالغ فيه، مما ي�ؤدي اإىل مطالبة كل طرف 
من الآخر اأن يتعامل معه كما يف امل�سل�سل، واإطالق الع�اطف 
اجليا�سة مما ي�ؤدي بذلك اإىل الغرية واخلالف وقد ي�سل 
اإىل التفريق بني الزوجني اأو انتحال اجلرمية. وخري مثال 
على ذلك م�سل�سل )وادي الذئاب( كما ح�سل يف العراق اإذ 
اأقدم فتى يف اخلام�سة ع�سرة من عمره على قتل عائلة من 
م يف امل�سل�سل، وقد اعرتَف  ( فرد بنف�س الأ�سل�ب املقدَّ
اأقدم فتى يف اخلام�سة ع�سرة من عمره على قتل عائلة من 
م يف امل�سل�سل، وقد اعرتَف  ( فرد بنف�س الأ�سل�ب املقدَّ
اأقدم فتى يف اخلام�سة ع�سرة من عمره على قتل عائلة من 

جمتمعاتنا ت�ستنزف ع�اطفهم فال يبقى لديهم مت�سع لتبادل 
العالقات الرومان�سية ب�سكل ي�مي وم�ستمر كما يظهر يف 
امل�سل�سل وب�سكل مبالغ فيه، مما ي�ؤدي اإىل مطالبة كل طرف 
من الآخر اأن يتعامل معه كما يف امل�سل�سل، واإطالق الع�اطف 
اجليا�سة مما ي�ؤدي بذلك اإىل الغرية واخلالف وقد ي�سل 
اإىل التفريق بني الزوجني اأو انتحال اجلرمية. وخري مثال 
على ذلك م�سل�سل )وادي الذئاب( كما ح�سل يف العراق اإذ 
اأقدم فتى يف اخلام�سة ع�سرة من عمره على قتل عائلة من 
م يف امل�سل�سل، وقد اعرتَف  ( فرد بنف�س الأ�سل�ب املقدَّ
اأقدم فتى يف اخلام�سة ع�سرة من عمره على قتل عائلة من 
م يف امل�سل�سل، وقد اعرتَف  ( فرد بنف�س الأ�سل�ب املقدَّ
اأقدم فتى يف اخلام�سة ع�سرة من عمره على قتل عائلة من 
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ب�سياغة  االآن  حتى  ت�سرع  مل  الدولة  اأن  رغم 
اللحوم  م��ن��ت��ج��ات  دخ����ول  لتنظيم  ق���وان���ني 
بو�سع  اأي�سًا  تقم  ومل  امل�ستوردة،  وال��دواج��ن 
خطة اإ�سرتاتيجية لدعم املنتج املحلي وتنظيم 
اأدائه مبا يتوازن مع امل�ستوى االقت�سادي للعائلة 
العراقية، اإال اأن الواقع ي�سري اإىل وجود مناف�سة 
اأ�سعار  امل�ستورد واملحلي ب�سبب تدين  كبرية بني 

االأول وارتفاع تكاليف االأخري.
امل�ست�ردة  املنتجات  اأن  املتابع  اأخرى يالحظ  ومن جهة 
وخا�سة تلك املكف�لة �سرعيا من جانب اجلهات الدينية 
حتت عن�ان ال�ستثمار قد وفرت للعائلة العراقية جزءا  
ومنتجاتها  وال��دواج��ن  للح�م  احتياجاتها  م��ن  كبريا 
باأ�سعار منا�سبة، ومن هذا املنطلق اأجرت جملة )الرو�سة 
هذه  واق��ع  على  ل��الإط��الع  التايل  التحقيق  احل�سينية( 
ال�س�ق  تاأخذ حّيزا مت�ساعدا من  بداأت  التي  ال�سناعة 

العراقية. 
اختالل ميزان التكاليف والت�سعرية

يق�ل  عل�ان هادي �ساحب اأحد حق�ل الدواجن عن �سبب 
ارتفاع �سعر الدجاج احلي" اإن ال�سبب يف ذلك ه� كرثة 
ما ي�سرف له من اأم�ال وتكاليف عر�سية غري حم�س�بة 
ال��ربد واحل��ر يف ظل ع��دم ت�فر  مثل املر�س وم���ج��ات 

الكهرباء".
دجاج  ف��رخ��ة   )8000( حقلي  يف  و���س��ع��ُت  وي�سيف" 
ثالثة  خ�سرت  اأنني  اأي   )5000( لدي  بقى  وباملح�سلة 
م�ساريف  ذلك  وبجانب  املر�س،  ب�سبب  دجاجة  اآلف 
الطبيب البيطري ف�ساًل عن حاجة كل وجبة دجاج ل� 2 
ملي�ن دينار ي�ميا كعلف، ناهيك عن امل�ساريف الأخرى 

من الغاز وزيت الغاز والبنزين واملياه التي يجب ت�فريها 
على مدى 40 ي�مًا لنح�سل على ال�زن املطل�ب للدجاج". 
ويبني" وعلى هذا فاإن هام�س الربح ل يكاد ي�سد امل�ساريف 

الهائلة واملت�سّعبة يف هذه امل�ساألة".
للبي�س املحلي فيق�ل"  فيما يخ�س بي�س  بالن�سبة  اأما 
املائدة املحلي هناك دجاج بي�س خا�س يبقى ملدة 3 اأ�سهر 
يف حالة اإنتاج م�ستمرة، ومع ذلك عندما نق�م بح�ساب 
ال�س�ق  البي�س يف  �سعر  مع  باملقارنة  الدجاج  م�ساريف 
باأ�سعار منخف�سة  نبيع  للخ�سارة عندما  ن�سطر  ف�س�ف 
كما ه� واقع احلال، وامل�ساكل اأي�سًا هي نف�سها بالن�سبة 

لق�سية العلف امل�ستعمل".
املق�مات  ت�فري  الدولة  من  اأطلب  لذا  بالق�ل"  ويختم 
الأ�سا�سية لتط�ير الإنتاج احلي�اين ورعايته، مثل تط�ير 
والأدوي���ة  باللقاحات  وجتهيزها  البيطرية  امل�ؤ�س�سات 
وو�سائل املعاجلة من الأمرا�س، واإن�ساء املحاجر الكبرية 
بغية حماية الرثوة احلي�انية من دخ�ل الأوبئة، وكذلك 
اللح�م  باإنتاج  اخلا�سة  املحلية  بامل�ساريع  الهتمام 
والدواجن والبي�س، ودعمها لأجل اأن تك�ن اأ�سعار مناف�سة 

ملا ه� مت�ّفر يف ال�س�ق املحلي".
د الإقبال  متطلبات خمتلفة حتدِّ

ويتحدث �ساحب حمل يف �س�ق الزينبية عن مدى اإقبال 
امل�اطنني على �سراء اللح�م امل�ست�ردة فيق�ل" تكرث يف 
الأ�س�اق العراقية وب�سكل ملح�ظ اللح�م امل�ست�ردة بكافة 
يتزايد  ذلك  مع  وتزامنا  واحل��م��راء،  البي�ساء  اأن�اعها 
الإقبال على تلك اللح�م من قبل امل�اطن العراقي ب�سبب 
الكيل�  �سعر  ي�سل  فقد  املحلية،  اللح�م  اأ�سعار  ارتفاع 
ال�احد من اللح�م الطازجة لأكرث من )15،000( دينار 

عراقي".
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اأن���ه  نن�سى  ول  باحلديث"  وي�ستطرد 
ارتفاع اأ�سعار اللح�م هناك متطلبات اأخرى تثقل كاهل 
امل�اطن والعائلة العراقية من ارتفاع اأ�سعار اخل�سروات 
والف�اكه مع النق�س املت�ا�سل للم�اد الغذائية يف البطاقة 

التم�ينية، وارتفاع اأج�ر امل�ّلدات الأهلية"...
ارتفاع الأ�سعار مب�ازاة امل�ست�ى املعي�سي 

امل�اطن كاظم �سيه�د يق�ل" ل يخفى على احد اأن ارتفاع 
من  وا�سعة  �سريحة  ي�سّكل�ن  الذين  امل�ظفني  مدخ�لت 
املعي�سة  متطلبات  يف  ملح�ظ  ارتفاع  زامنها  امل�اطنني 
واخلدمات الأخرى التي هي يف �سميم احتياجات امل�اطن 
وخا�سة ا�سرتاك الكهرباء وخط�ط النقل لأفراد العائلة 

حيث اأن اغلبهم طالب يف املدار�س واجلامعات".
تاأكيد على اجلانب ال�سرعي

فيما يخ�س منتجات 
الكفيل هناك هيئة اال�ستثمار يف 
الرو�سة العبا�سية املقد�سة تتابع 

دائما ق�سية اخلزن والتجهيز 
وحتر�س على اأال تتجاوز االأ�سعار 

احلد املتفق عليه والذي يكون 
مبتناول اأغلب االأ�سر العراقية 

ذات الدخل املحدود... بائع 
مفرد

اأطلُب من الدولة توفري 
املقومات االأ�سا�سية لتطوير 
االإنتاج احليواين ورعايته 

واالهتمام بامل�ساريع املحلية 
اخلا�سة باإنتاج اللحوم والدواجن 

والبي�س، ودعمها الأجل اأن تكون 
اأ�سعار مناف�سة ملا هو متوفر يف 

ال�سوق املحلي... ُم�ستثمر حملي
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امل�اطنة اأم و�سام ت�ؤّكد" اأن الكل يعرف ما لطعم اللح�م 
العراقية من مذاق طيب وطعم �سهي ونكهة ل ت�ساهيها  
حل���م ال��دول امل��ج��اورة،ول دول العامل الأخ���رى ، ولكن 
يبقى م�ست�ى دخل الإن�سان ه� الذي يتحكم مبا جت�د به 
املائدة، لذا نلجاأ اإىل اللح�م امل�ست�ردة ل�فرتها ورخ�س 
اأ�سعارها ول اأتقّيد بن�عية معينة فقط املهم اأنها مكف�لة 

�سرعيًا اأي اأن هناك اإ�سراف ديني على اإنتاجها".
ويقدم املهند�س علي عبد الزهرة نف�س الراأي فيق�ل" اأنا 
من ذوي الدخل املت��سط ومع كرثة متطلبات احلياة الآن 
اأعترب اأن ق�سية الذبح ال�سرعي يف �سميم اهتماماتي من 
ناحية الأكل، لذا نحن يف البيت نلجاأ اإىل الدجاج الطازج 
لرتفاع  منه  قليلة  كميات  ن�سرتي  ولكننا  ت���ًا،  املذب�ح 

ثمنه".
)الكفيل( من�ذج ناجح لال�ستثمار

ويتحدث ع�س� جمل�س الإدارة يف العتبة العبا�سية املقد�سة 
حل�م  اإن��ت��اج  يف  ال�ستثمار  عن  .....ال�سفار  الأ�ستاذ 
الدواجن فيق�ل" دخلت العتبة املقد�سة م�سمار م�ساريع 
وقد  الكفيل(،  دج��اج  )م�سروع  اأهمها  فكان  ال�ستثمار 
لت�جيهات  م�ستمرة  ومتابعة  م�سنية  جه�د  بعد  ُاجن��ز 
الأمانة العامة للعتبة العبا�سية املقد�سة، وه� ثمرة تعاون 
ق�سم التنمية وال�ستثمار يف العتبة املقد�سة مع جمم�عة 
املركز  م��ع  وبالتن�سيق  قاما  ال��ل��ذان  العاملية،  ك��رب��الء 
الإ�سالمي ال�سيعي يف الربازيل، باختيار جمزرة منا�سبة 
ومت التفاق مع حق�ل الدواجن املم�لة لها باأن يتم تغذية 
الدجاج مب�اد نباتية فقط تالفيًا لأية م�ساكل �سرعية اأو 

طبية حمتملة". 
ح�سل  امل�ا�سفات  ه��ذه  على  بناء  ال�سفار"  وي�سيف 
دجاج )الكفيل( على �سهادة ر�سمية ت�ُثبت �سالمة املنتج 
من وزارة ال�سحة الربازيلية". مبينًا" اإن اأ�سعار دجاج 
الإ�سالمية،  ال�سريعة  وفق  باليد  مذب�ح  وه�  )الكفيل( 
الطريقة  على  امل��ذب���ح  غري  لالأجنبي  مناف�سة  اأ�سعار 
كان دخله  م�ستهلك مهما  اأي  الإ�سالمية، وهي مبتناول 

ب�سيطًا".
العبا�سية  العتبة  يف  الدينية  ال�س�ؤون  ق�سم  رئي�س  وك��ان 

بالق�ل" اإن  قد �سّرح  ال�سيخ �سالح اخلفاجي  املقد�سة 
اإحدى  يف  �سخم  اإنتاجي  خط  ن�سب  ت�سّمن  امل�سروع 
املجازر مبدينة �ساو باول� يف الربازيل، ومت ت�جيهه باجتاه 
حني  باجتاهها  الدجاجة  م��ق��اِدم  تك�ن  بحيث  القبلة، 
الذبح، وه� ما ت��سي به الأحكام ال�سرعية ك�سرط مهم 

يف الذبح". 
م�سيفًا" مت اختيار جمم�عة من منت�سبي العتبة العبا�سية 
املقد�سة من املتخ�س�سني يف ذبح الدواجن وفق ال�سريعة 
وقد  ع�سري،  الإثني  الإمامي  املذهب  ووف��ق  الإ�سالمية 
اأدخلهم ق�سم ال�س�ؤون الدينية يف العتبة يف دورة فقهية 
يف اأحكام الذباحة ليق�م�ا باأعمال الإ�سراف على اأعمال 
الذبح اليدوي للدجاج يف امل�سروع، والذي يق�م به عّمال 
م�سلم�ن مت اختيارهم باإ�سراف املركز الإ�سالمي ال�سيعي 
يف �ساوباول� يف الربازيل، وبالتعاون مع احلاج م�فق اأحد 
للدجاج  الناقل  ال�سريط  اأن"  مبينًا  املركز".  م�س�ؤويل 

متحرك اآليًا والذبح يتم يدويًا"..
متابعة م�ستمرة..

اأما بائع املفرد حمد، �ساحب املحل يف منطقة الب�بيات 
فيق�ل فيما يتعلق بخ�س��س العالمة التجارية واإمكانية 
اأن هناك  راأيت  الأ�س�اق  تزويرها" من خالل عملي يف 
الرخ�س  حيث  من  امل�ست�ردة  اللح�م  على  كبريًا  اإقباًل 
حيث يبلغ �سعر كيل� دجاج الكفيل بحدود 5000 دينار، 
اأما يف ما يتعلق بالعالمة التجارية فاأنا ل اعتقد اأن بها 
تزويرًا، وخا�سة التي حتمل العالمة التجارية الدينية ك� 

الكفيل وال�كيل واملراعي وغريها.
هناك  الكفيل  منتجات  يخ�س  فيما  حمد"  وي�سيف 
هيئة ال�ستثمار يف الرو�سة العبا�سية تتابع دائما ق�سية 
اخلزن والتجهيز ل�كالئها املنت�سرين يف كربالء وباقي 

احلد  الأ�سعار  تتجاوز  األ  على  وحتر�س  املحافظات، 
العراقية  الأ�سر  اأغلب  يك�ن مبتناول  والذي  عليه  املتفق 

ذات الدخل املحدود".
نظرة حتليلية ل�اقع �سناعة الدواجن

وت���رى ال��دك��ت���رة ال��ب��اح��ث��ة م��ن��ى امل������س���ي يف معر�س 
ت�سخي�سها ل�اقع �سناعة الدواجن يف العراق" اأن هذه 
التي  والظروف  التحديات  من  العديد  ت�اجه  ال�سناعة 
الدعم  رف��ع  م�سكلة  التحديات  ه��ذه  وم��ن  عليها  ت���ؤث��ر 
احلك�مي، وعراقيل ال�ستثمار، وكذلك �سيا�سة الإغراق. 

وهذه تعد الق�سايا الأكرث اإحلاحًا يف ال�قت احلا�سر".
وت�سيف امل��س�ي" اإن معظم م�سانع الدواجن اإن مل يكن 
وانعدام قطاع �سناعة  باأقل من طاقتها،  تعمل  جميعها 
اأ�سحاب  اأبعَد  ال�ستثمار  وت�سهيالت  املركبة  الأع��الف 
رعاية هذا  الدولة من  وان�سحاب  املتابعة،  امل�ساريع عن 

القطاع وحمايته وارتفاع كلف الإنتاج". 
فتق�ل  ال��دواج��ن  �سناعة  ب�اقع  الرت��ق��اء  �سبل  اأم��ا عن 
لت�سجيع  ال�سليمة  والأنظمة  الق�انني  و�سع  امل��س�ي" 
املحلي،  الإنتاج  ثابتة حلماية  �سيا�سة  وتبّني  ال�ستثمار، 
الأ�سعار  على  الإط���الع  و���س��رورة  ال���س��ت��رياد،  وحتجيم 
قان�ن  باإ�سدار  والإ�سراع  والدجاج،  للح�م  الت�سديرية 

مكافحة الإغراق وقان�ن املناف�سة ومنع الحتكار".
نهجًا  تتبنى  وطنية  �سيا�سة  م��ن  لب���د  ف��اإن��ه  واأخ�����ريًا 
ناحية دعم  يت�ساعد بخط�ط مت�ازية من  ا�سرتاتيجيًا 
�سناعة اللح�م والدواجن يف العراق، وو�سع الق�انني التي 
تكافح الإغراق، واإزالة العراقيل التي حتد من الإقبال على 
الإ�ستثمار وت�سجيع اأ�سحاب امل�ساريع اخلا�سة بهذا ال�ساأن 
والت�سهيالت،  القرو�س  ت�فري  ناحية  وقان�نيًا من  ماديًا 

و�سمان املناف�سة العادلة...

مع كرثة متطلبات 
احلياة اأعترُب اأن ق�سية الذبح 

ال�سرعي يف �سميم اهتماماتي من 
ناحية االأكل... مواطن
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الأن��ف��ل���ن��زا:  و  ال���زك���ام 
اأ�������س������م������ان مل����ر�����س����ان 
يت�سابهان  قد  خمتلفان، 
ب���ب���ع�������س الأع������را�������س، 
ول���ك���ن���ه���م���ا ي��خ��ت��ل��ف��ان 
والعالجات،  بامل�سببات 
يعتقد  البع�س  اأن  ورغ��م 
اأن عالجهما يتم بح�ساء 
دجاج، وقليل من الأدوية 
دون و�سفة طبية، اإل اأنه 

ميكن لهما اأحيانًا م�ساعفات خطرية يجب النتباه لها ومعاجلتها ب�سرعة.
اأنفل�نزا، لن  اأو  اإذا كان م�سابًا بزكام  اأن يعلم امل�ساب ما  بداية من املهم 
الأنفل�نزا ميكن اأن تك�ن لها م�ساعفات خطرية مثل اللتهاب الرئ�ي، ومن 
الأف�سل عالج النفل�نزا بغ�س�ن 48 �ساعة من ظه�ر العرا�س، حيث ميكن 

لالأدوية امل�سادة للفايرو�سات اأن تقلل من مدة هذه الإ�سابة.
ومتتاز الأنفل�نزا عن )الزكام( باأن اأعرا�س الأنفل�نزا تك�ن �سديدة وتظهر 
يف  واآلم  و�سداع  حمى  احللق،  األتهاب  فالأعرا�س:  هذه  ت�سمل  حيث  فجاأة، 

الع�سالت ووجع واأحتقان و�سعال. 
ي�ساحب  حيث  )التعب(،  ه�  لالأنفل�نزا  ال��ب��ارزة  الأع��را���س  من  وكذلك 
هذه  تط�ل  وقد  اأ�سابيع،   3 ميتد  قد  الذي  والأمل  بالتعب  ال�سع�ر  النفل�نزا 
الفرتة يف حالت امل�سنني، وذوي الأمرا�س املزمنة، ويف حالت �سعف النظام 

املناعي.
اأما الزكام وي�سمى اأي�سًا ب� )الر�سح اأو نزلة الربد( فهي عادة ما تبداأ بالتهاب 
احللق و�سع�بة واآلم يف البتالع ت�ستمر لي�م اأو ي�مني، ومن الأعرا�س املميزة 
الأعرا�س  تظهر هذه  ان�سداده، حيث  اأو  الأنف  ال�سيالن  ه�  للزكام  الأخرى 

ب�سكل تدريجي وت�ستمر ملدة اأ�سب�ع تقريبًا.
وهناك بع�س الأعرا�س امل�سرتكة لكل من الزكام والأنفل�نزا، فال�سداع! مثاًل 
لي�س م�ؤ�سرًا اأكيدًا لالإ�سابة بالأنفل�نزا؛ لأن الزكام ميكن اإن ي�سبب ال�سداع 
اأي�سًا، ولكن ال�سداع الناجم عن الربد، مييل اإىل اإن يك�ن اأكرث اعتدًل من 

ذلك الذي يحدث ب�سبب الأنفل�نزا.
اأمرا�س  من  هما  والأنفل�نزا  الزكام  فالأن  ال�سعال؛  ي�سببان  اأي�سًا  وكالهما 
اجلهاز التنف�سي، فهما ي�ؤثران على املنافذ اله�ائية، ولهذا ي�سببان ال�سعال، 
ومن املهم اأن نعلم اأن ال�سعال ميكن اأن ي�ؤدي اإىل م�ساعفات )التهاب رئ�ي(، 

امل�ساب  لدى  كان  ف��اإذا 
يف  ����س���ي���ق  و  ����س���ع����ب���ة 
التنف�س، اأو بلغم واأمل يف 
عن  ناجتة  وهي  ال�سدر 
ال�سعال، فيجب مراجعة 

الطبيب.
من  خري  )ال�قاية  ولأن 
�ستة  هنا  ن���رد  العالج( 
طبية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

لل�قاية من الربد:
الن�م

يلعب الن�م دورًا يف اإطالق هرم�ن )الك�رتيزول( الذي يحفز خاليا تعزيز 
اجلهاز املناعي.

التمارين الريا�سية
اأظهرت الأبحاث اأن ممار�سة التمارين ب�س�رة معتدلة وملدة 30 اإىل 90 دقيقة 
فر�سة  من  وتقلل  املناعية،  ال�ظائف  فعالية  من  تزيد  اأن  لها  ميكن  ي�ميًا، 

الإ�سابة بالربد.
الد�س البارد بعد املاء ال�ساخن

ويق�ل  املناعي،  للجهاز  حمفزًا  احل��رارة  درج��ات  يف  التقلب  يعد  ف�سلجيًا 
Donielle ويل�س�ن ، وه� طبيب العالج الطبيعي يف مدينة ني�ي�رك، يف 
نهاية ال�ستحمام، قف  حتت املاء احلار ملدة 30 ثانية، ثم حتت املاء البارد 

ملدة 10 ثانية، كرر العملية 3 مرات، و�س�ف تخل�س من الربد.
الزنك:

تك�ين  منع  يف  الزنك  دور  على  الغذائية  والعنا�سر  التغذية  خ��رباء  ي�سري 
دور  اإىل  بال�سافة  نف�سها،  لتكاثر  الفايرو�سات  ت�ستخدمها  التي  الربوتينات 

الزنك يف تدعيم اجلهاز املناعي وتقليل فرتة ظه�ر العرا�س.
) D ( فيتامني

وفقا لدرا�سة 2009 ن�سرت يف دورية اأر�سيف الطب الباطني، فاإن نق�س هذا 
الفيتامني عند الفرد – الذي ي�ساعد على تنظيم اجلهاز املناعي – نق�سه 
يزيد من عر�سة الفرد لالإ�سابة بنزلت الربد. )كما اأن فيتامني د يزيد من 
اأن احلليب،  الكال�سي�م الذي بدوره يقلل من احتمال اللتهاب(،  اأمت�سا�س 
كمية  على  احل�س�ل  على  ت�ساعد  كلها  ال�سم�س،  لأ�سعة  والتعر�س  ال�سمك، 

الالزمة من فيتامني د.

الزكام واالأنفلونزا: املت�سابهان 
املختلفان
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◄  بقلم: د. حميد ح�س�ن بجية

وهي اإحدى النظريات املقب�لة على نطاق وا�سع ح�ل ن�ساأة الك�ن. 
فاحد مالحمها اجل�هرية ه� اأن الك�ن قد ن�ساأ من حالة احلرارة 
الذي  العظيم  النفجار  ي�سمى  ما  املفرطة-اأي  والكثافة  ال�سديدة 
حدث قبل مال يقل عن000 000  000 10     )ع�سرة اآلف ملي�ن 
�سنة(   . ورغم ان ذلك ه� ما كان قد افرت�سه كل من الك�ساندر 
فان  الع�سرين،  القرن  ع�سرينات  يف  ليميرت  ج�رج  وابي  فريدمان 
الفرتا�س احلديث لن�ساأة الك�ن يف �سيغته احلالية ه� ما افرت�سه 

ج�رج كام� وزمالوؤه يف الأربعينات من ذلك القرن.
الفر�سية  فر�سيتني.  على  النظرية  من  النم�ذج  هذا  ويعتمد      
نح�  على  لين�ستاين  العامة  الن�سبية  نظرية  ت�سفه  ما  هي  الوىل 
تن�س  و  ككل.  للمادة  املتبادل  اجلاذبي  التفاعل  انه  من  م�ث�ق 
نظر  وجهة  ان  على  الك�ين،  املبداأ  ت�سمى  التي  الثانية  الفر�سية 
على  ول  اليه  ينظر  ال��ذي  الجت��اه  على  تعتمد  ل  للك�ن  امل��راق��ب 
فقط،  ال�سخمة  الك�ن  خ�ا�س  على  املبداأ  هذا  وينطبق  م�قعه. 
ولكنه  يعني ب�سكل م�ؤكد ان الك�ن لي�س له حد، بحيث ان منطقة 
الف�ساء ولكن يف  العظيم مل حتدث عند نقطة معينة يف  النفجار 
الفر�سيتان   ال�قت. وتف�سي هاتان  نف�س  الف�ساء يف  كل مكان من 
ت�سمى  معينة  حقبة  بعد  الك�ن  تاريخ  ح�ساب  املمكن  من  اأن  اإىل 
كان  ما  يحددوا  اأن  العلماء  على  يزال  ل  ذلك  ومع  بالنك.  ثانية 

�سائدا قبل تلك احلقبة.
حالة  م��ن  �سريع  ب�سكل  ال��ك���ن  ت��سع  النظرية،  لهذه  وطبقا      
يف  كبري  تناق�س  اإىل  اأف�ست  م��ف��رط،  ب�سكل  م�سغ�طة  بدائية 
تغلب  ك��ان  رمب��ا  بعد،  فيما  �سديدة  وب�سرعة  واحل���رارة.  الكثافة 
عمليات  جراء  حتقق  قد  الي�م(  نراه  )كما  �سديدها  على  امل��ادة 
كانت  رمبا  املرحلة  تلك  وخالل  اأي�سا.  الربوت�ن  حتطم  اإىل  اأدت 
برد  ث�ان،  ب�سع  وبعد  هناك.  م�ج�دة  اجل�سيمات  من  اأن�اع  عدة 
الك�ن مبا فيه الكفاية لل�سماح بتك�ين ن�ى معينة. وتتنباأ النظرية 
جرى  والليثي�م  والهيلي�م  ال��ه��ي��دروج��ني  م��ن  ك��ب��رية  كميات  اأن 
مالحظته  ميكن  ما  مع  الهائلة  اأع��داده��ا  وتت�افق  ا�ستحداثها. 
�سنة(  �سنة)ملي�ن   1  000  000 ح�ايل  وبعد  احلا�سر.  ال�قت  يف 
الذي  الإ�سعاع  وكان  الذرات.  لت�سكل  ب�سكل كاف  باردا  الك�ن  كان 
من  تبقى  فما  الف�ساء.  عرب  يتنقل  حرا  اأي�سا  اآن��ذاك  الك�ن  مالأ 
خللفية  ال�سغرية)املايكروويف(  امل�جات  اإ�سعاع  ه�  الأول  الك�ن 
وج�دها  اكت�سف  الإ�سعاع(والتي  درجات من  الك�ن)مبقدار ثالث 

ارن� اأي بزيا�س وروبرت دبلي� ويل�س�ن عام1965.
يتنباأ  العتيادية،  امل��ادة  وج�د  �سبب  تعليل  اإىل  وبالإ�سافة          
هذا النم�ذج من النظرية بان الك�ن احلايل لبد انه مليء اأي�سا 
كتلة  اأية  لها  لي�س  التي  الأ�سا�سية  اجل�سيمات  وهي  بالني�ترينات، 
اأو �سحنة كهربائية. وتبقى احتمالية اكت�ساف البقايا الأخرى  من 

الك�ن الأول يف نهاية الأمر قائمة.

 ض
ن�

نظرية االنفجار العظيم

وهي اإحدى النظريات املقب�لة على نطاق وا�سع ح�ل ن�ساأة الك�ن. 

The Bing Bang Theory

ال�سالح  امل��اء  على  احل�س�ل  قدرتهم  لعدم  نتيجة  �سخ�س  مليار  نح�  معاناة  اأ�سبحت 
لل�سرب دافعًا للمبتكرين يف عدد من اجلامعات العاملية لبتكار طرق جديد لت�سفية املياه، 
وهكذا جند الكثري من هذه الطرق والبتكارات التي تتناف�س فيهما بينها من حيث �سه�لة 

ال�ستخدام والرخ�س.
ولهذا ط�ر علماء من جن�ب اإفريقيا م�سفاة للمياه بحجم "كي�س ال�ساي"، نتائجها مذهلة 

و�سعرها يف متناول اجلميع.
"ماريليزه ب�ثه"، عاملة  اإفريقيا جتري  ففي خمترب �سغري بجامعة �ستيلينب��س يف جن�ب 
الأحياء الدقيقة، اآخر الختبارات على م�سفاة مياه جديدة، التي ت�سبه كي�س ال�ساي لتنقية 

املاء، عن طريق مترير كمية من املياه خاللها وحتليل ن�سبة نقاء املياه الناجتة.
يف  املعباأة  املياه  من  اأرخ�س  فهي  الثمن،  زهيد  "حل  اجلديدة  امل�سفاة  اإن  ب�ثه  وتق�ل 
زجاجات اأو اأي م�سفاة مياه يف ال�س�ق حاليًا. وتتميز هذه امل�سفاة بب�ساطتها و�سه�لة نقلها 
اإىل مناطق نائية، بالإ�سافة اإىل قدرتها على تنقية املياه وقتل اجلراثيم الناقلة لالأمرا�س 

يف نف�س ال�قت، مما مينع ع�دة هذه اجلراثيم اإىل البيئة مرة اأخرى".
اخرتاع وليد ال�سدفة

وي�سري الربوف�س�ر اأويجن كل�ته اإىل اأن فكرة امل�سفاة كانت �سدفة حم�سة، اإذ كان م�سيفًا: 
"يف البداية كنا نحاول تط�ير م�سفاة ل�ستخدامها يف املن�ساآت ال�سناعية، لكن الأبحاث 

قادتنا للتفكري يف عمل م�سفاة مياه �سغرية".
لكن  ال�س�ائب.  من  املياه  تنقية  عملية  يت�ىل  الذي  املن�سط،  بالفحم  امل�سفاة  ملء  ويتم 
تتم  اإذ  التنقية،  غ�ساء  معاملة  فيها  يتم  التي  الطريقة  هي  ت�سنيعها  يف  الرائدة  التقنية 
تغطيته باألياف النان� املطلية مب�اد ع�س�ية تق�م بقتل البكترييا التي يتم اإزالتها من املياه. 
هذا و�سيتم تزويد امل�سفاة باآلية لل�سماح با�ستخدامها على اأي ف�هة لزجاجات البال�ستيك 

التقليدية.
اإر�سال  يتم  اأن  ال�ساي" للمياه،  "كي�س  م�سفاة  خمرتع  كل�ته،  اأويجن  الربوف�س�ر  ويت�قع 
ال�سحنات الأوىل منها اإىل منظمات الإغاثة بداية العام املقبل، وذلك لت�زيعها على من 
يحتاج�نها. وي�سيف قائاًل: "اأمر مثري للغاية اأن اأك�ن قادرًا على ا�ستخدام علمي، وطاقتي 

الإبداعية، واإمكاناتي التقنية لتح�سني حياة الكثري من الب�سر ح�ل العامل".

م�سفاة لتنقية ميا ال�سرب 
بحجم كي�س ال�ساي
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الت�سّكل االإبداعي  بني 
اخلربة واملوهبة

اأب� اأحمد احلداد امل�سع�دي 

اىل الت�سّكل االإبداعي  بني 
�سيدة الن�ساء  • طالب عبا�س 

اإن الكتابة الأدبية تتطلب ت�فر الأدباء على الكثري من  مما ل�سك فيه 
التح�سيل  يف  واملثابرة  امل�سنية،  اجله�د  وبذل  الفنية،  ال�سرتاطات 
الثقايف املعريف، ناهيك عما ينبغي اأن ميتلك�ه قبل ذلك من م�هبة اأدبية؛ 
ول�  الإبداع،  اإىل م�ست�ى  بنتاجهم ون�س��سهم  الرتقاء  ي�ستطيع�ا  لكي 
من  زال  ما  و  كان  الذي  اخلالد،  الإبداع  عن  م�ست�ياته..ناهيك  باأدنى 
الندرة .. بحيث ميكن الإ�سارة اإىل مناذجه املتقدمة، وعّدها واإح�سائها 
يف ا�ستق�ساء ب�سيط، بالرغم من وج�د كم هائل من تراكمات النتاجات 
الأدبية عرب حقب متعاقبة من تاريخنا العربي الزاخر بالأدب والأدباء، 
العربي  ال�سعر  �س�اء يف جمال  ي�منا احلا�سر،  اإىل  املعلقات  منذ عهد 
قدميه وحديثه، اأم يف جمالت الق�سة والرواية اأو امل�سرحية وغريها من 

الأجنا�س الأدبية الأخرى احلديثة ن�سبيًا قيا�سًا بال�سعر.
ورمّبا يتبادر اإىل الأذهان �س�ؤال هنا م�ؤداه: كيف ينتج الأدباء ن�س��سهم 
الإبداعية املبهرة؟ بينما يظل �س�اهم عاجزا عن الإتيان مبثله، اأو حتى 

جمرد تخيله؟
وللج�اب على مثل هذا ال�س�ؤال، اأق�ل: اإن عملية ت�سّكل الن�س��س الأدبية 
يف نف��س مبدعيها - ذات املج�ّسات املرهفة واحل�سا�سة جدًا، والعالية 
القدرة على اللتقاط، مما ل ميكن ل�س�اهم التقاطه- متر عرب مراحل 
متعاقبة، وهي اأوًل مرحلة انفعال الأديب بالتجربة، ثم معاناة تفا�سيلها 
ثانيًا ،  وهناك ثالثًا وهي مرحلة اأخرية وحا�سمة، وهي عملية التنفي�س عن 

تلك املعاناة عن طريق التعبري.
واإن عملية اإبداع الن�س��س الأدبية- كما نح�سب- اإمنا تاأتي عن طريقني 

رئي�سني هما، اأما جراء امل�هبة اأو باخلربة. 
اأوًل امل�هبة: وهي عملية تاأثر �سع�ر الأديب ب�س�رة �سديدة، بيد اإنها ل 
واعية ، وانفعاله بتجربة حياتية ما، لي�ست بال�سروري اأن تك�ن من ال�زن 
الثقيل، بقدر تناغم وقعها مع ما يحمل يف نف�سه من مكن�نات دفينة، �س�اء 
على امل�ست�ى ال�سخ�سي اأم عن طريق ما يطلع عليه بنف�سه، اأو ينقل اإليه 
من جتارب الآخرين، فيبلغ به النفعال بها حّد الت�هج، وينعك�س �سع�ره، 
ونب�س قلمه من خاللها،  للحد الذي ت�سف حروفه وكلماته وجمله عنها، 
تبلغ حدود الإعجاز الأدبي يف ر�سف  واأو�سحها، بل قد  باأ�سدق �س�رة 

مت�ن عمله الإبداعي.
ثانيًا اخلربة: وهي عملية �سياغة احلروف والكلمات والعبارات باإرادة 
�ساحية، برغم من الرتكيز ال�سديد التي تتطلبه العملية الإبداعية اأي�سًا، 
لكن ذلك يح�سل من خالل املران الط�يل واخلربات املرتاكمة، وا�ستناد 
العملية الإبداعية، اإىل خزين اأدبي ثقايف �سخم، يعك�سه ح�سن التن�سيق 
الطريق  –كما يف  العايل  النفعال  ي�س�بها  ل  وباإرادة  الن�س،  مت�ن  يف 
ال�سابق- حتى لي�سيع على اأكرث املتلقني خربة وح�سافة، احلد الفا�سل ما 
بني منطقة ال�ستغال الإبداعي التي ت�لدها امل�هبة، عن تلك الت�سرفات 
يف  خ��سه  ط�ل  نتيجة  الأديب  ك�ن  اخلربة،  ت�جدها  التي  الأدبية  
التجارب، وتعدد خياراته يف الطرح، وبل�غه حّد احلرفة الأدبية- اإذا جاز 
لنا التعبري- كل ذلك وغريه الكثري، �سيمكنه من �سلك اأ�سلم الطرق يف 
املعاجلة الفنية للن�س��س الأدبية ، للخروج باأن�سج اخليارات الإبداعية.  

 

ُحُب ال�َسماء و�سدوها االأ�سداُء 
يف َيوم ذكرى للبتول رثاُء 

هي كوثر َيروي االأناُم بغرفه 
م�سك ل�سرب والعَبري �سفاء ُ
يا حلُن حّب لل�سفيع وداد

ما بني َعزف و الوال ء وال ء ُ
 ُتلك النبوُة �سلُبها يف اآية 
زهراُء �سر وجودها اأبناُء 

َحملت ب�سرَب للُهموم �سُجونها 
و�سَكت اإالًها لل�سهيد وفاء ُ

الباُب اأدرى بالو�سال ملُح�سن 
علقت �سماُ بخلفها اأنباء ُ

بها    فَدك تناَدت ت�ستجرُي بغ�سَ
من اآل �سخر حاوطُوها َعدا ُء 
اأخفوا و�سايا للر�ُسول بنفيهم 

تلَك العُهوُد ل�ساأنها اأ�سما ُء
 ون�سوا باأن عداَء ُهم ال ينتهي 

اإال بُحكم ي�ستفيُق ق�ساُء 
فَم�سوا مَبكر ي�سفعوَن جموَعُهم 

تاهوا بفكر نُهم خلفا ُء
ول و�سرعها  هتكوا املَحارَم لالأ�سُ

بوا اخلالفة �سّلة َحمقاُء غ�سَ
 ن�َسوا الَعدالة �سيفها اإذ يري 

ُحكما بُحكم ال يليُق ثناُء
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ركبي ح��������دوُت      ال���ن���ق���ي   احل�������س���ن اإىل   
س����ل����ي����ُل      حم�����م�����د      واإم�������������ام      ح���ق�����
ل���ل���ن���ج���اة    ل��ك�����������������������ل    راج     وب�����������اب
ل�����ه   ذاك   ال�����س�����������ري��ُح  ي����ط����ّل   ف��خ��را
ورغ���������م    ج�����راح�����ه   ب���ال���ن�������س���ف   يبقى
م�سفى حم���ّب���ت���ه    يف    ي��ق��ي��������������������������������ن��ي   
وح���ت���م���ا   ����س���������������وَف   ي��ن��ف��ع��ن��ي    ب��ق��ربي
م������ن   ال��ع��ي��وب   ه������و   احل�������س���ن   ال���ن���ق���ي

ُع�����������ال يف     ����َد    ���������سّ وق����������راآن   
واآي��������������ات      ت�������س���������������������������ُج      مب���ع���ج���زات

اذا   م����ا   ق��ي��ل  اأي������َن  ال��ف�����س��ل   ُي��دع��ى؟
وت���ه���ت���ف    ب���ا����س���م���ه   االأ��������س�������واُت    ه��ذا
ب����ح����وُر  اجل������ود  ت���ط���ف���ح   زاخ�����������������������رات

�سع������يا ي���اأت���ي���ه    ال������ذي   خ������اب    وم������ا   
طه اآل    ذراري   م��������������������������������ن      ك�������ر
ي��ب��ا ل���ل���ط���غ���اة   ومل     حت��������������������������������ّدى   
وط�������اف   ب����راي����ة   ال��ت��وح��ي��������������د    ط��وال
واأب���������واَب  ال�����س��������������������������������الل��ة  ق����د   دح��اه��ا
م�سي������ئا ع���ل���م���ا     ح���ي���ات���ه    وع����ا�����س   
ن���ور وه������و    ح��ق���������������ّ��������������������������������ا   اهلل     و
منها وه�������و    ال�������س���ه���ادة    اإىل    و������س�����ار   
ت����زل����زل����ت    ال����ه����داي����ة    ي��������وم     اأ����س���رى
م�������س���ى    واحل����������زن    اأط�����ب�����ق    ل��ل��رباي��ا
ت����وّه����م  ج��اه�����������������������������������ل  ب����امل����وت  ميحى
�سين�سى ق����ّب����ت����ه       ب���ن�������س���ف      واإّن     
حا�سا    ن��ن�����س��������������������������������������ا ال   واهلل   ف�����ال   
يعلو احل����������ق      اإن     واهلل     ف���������ال     
يبقى امل��ع�����س��������������وم     اإم����ام����ن����ا    وان    
���س��ن��ب��ن��ي    ق����ب����ة    ال��ه��������������������ادي    ب��ع��زم
����س���ن���ب���ن���ي���ه���ا      وت����ع����ل����و     م��������ن     ج��دي��د
م��ن��ار ب�����ل�����دي     يف     االآل     ق�����ب�����اب    
ف��ي��ا ب����ن  حم��م��د ي���ا ق�����س��������������������������������د  �سعيي
�����س����الم����ا    �����س����ي����دي    وال����ق����ل����ب     ي��رج��و
ال���ن���ق���ي  ح�������دوت   رك��ب��ي اإىل   احل�������س���ن  

ه������و   االأم����������ُل  امل�����رّج�����ى  يف  اع���ت���ق���ادي
ال��ر���س��اد ب��وت��ق��ُة    ، الع��������������لم  وك���ن���ز  
للعباد ي��ه��������������������������������������������������������دى   اهلل   ون�������وُر  
ب�����س��ام��������������������������������������������������������������ّراء م���رف���وع ال��ع��م��اد
ع��ظ��ي��������������������������������م��ا  ����س���اخم���ا  ف����وق ال���ب���وادي
زادي ث�����م    ���س�����������������������رب��ي   االآل     وح������ب
ال���ب���ي���ت   ح��������������ّب��ي    وان�������س���دادي الآل   
واأف���������س����ل   م������ن   م�������س���ى  ف�������وق   ال����وه����اد
وحم��������راُب   ال��ت��ق��ى  رك��������������������ُن   ال�����س��َداد
ال��ب��الد ����س���ارت يف   ال��رك��ب��������������������������������اُن  ب��ه��ا 
اأ������س�����ارت   ن��ح��������������������������و   ك������ل   االأي������ادي
باالمت����������داد      اأح����م����د خ��ل��ي�����������ف��ُة     
ل����ك����ّل    ال���ن���ا����س    ف��ي�����������������س��ا     ب��ال��رف��اد
ي�����ع�����ود    حم����م����اّل   خ������ري   ال��ع�����������������وادي
وغ����ي����   ن��������دا   ي��ه�����������������������م��ر    ك��ال��ع��ه��اد
ع��ت�����������������اة   ال�������س���ر  م����ن  ك�����ل   االأع������ادي
وع��ر���س��������������������������ا  يف  م����ي����ادي����ن   اجل���ه���اد
وح�����ّط�����م     ث�����ائ�����را    ������س�����ر     ال��ف�����س��اد
باتقاد ب���رق���ا       س��ن��ا��� ي�س����������������ّع   
م�������ن    ال������ه������ادي    ت�������س���ام���ى     واجل������واد
���س��ه��ي��������������������������������������������دا   غ���ال���ه   ����س���ر   ال��ع��ب��اد
ل�����ه    ب��ال�����س�����������������������������م   ���س��ي��ط��ان    الف�ساد
باحل��������������داد أّب��������َن    اهلل  ا وع����ر�����سُ  
امل���ب���ادي ن�����ه�����ج     اأو    �����س����ي����اء   احل�������ق   
ف�����وادي م����ن   يخب��������������و  و  ذك����ر  ل����ه  
ل�������ه    ح����ب����ي    وع�������س���ق���ي     وارت����ي����ادي
ع��ظ��ي��م��ا رغ����م اأف��ع��������������������������������������������ال  ال��ت��م��ادي
ن�����س��ي��د   ال���ع�������س���ق   يف   االأف����������وا   ب���ادي
ع����ل����ى  رغ�������م  امل��خ��ال�����������������������ف وامل����ع����ادي
ك���م���ا  االإ�����س����ع����اع  ت�����س��ط�����������������ع م����ن  ب���الدي
ل���ه���ا   ال�����س��ع��ب  االأ����س���ي���ل  ي���ظ���ل   ف���ادي
ع����ل����ي����ك     م�����ع�����و     ث��������م     اع���ت���م���ادي
���س��ف��اع��ت��ك��������������������������م    ل����ن����ا    ي�������وم    امل��ع��اد 
ه�������و   االأم���������ل  امل�����رج�����ى  يف  اع���ت���ق���ادي

عمار جبار خ�سري 
�سعر:

اإىل احل�سن التقي حدوت ركبي
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اأما اآن االأوان؟
• طالب عبا�س الظاهر

�سيدي..
يا موالي

يا رمز �سمو العراق..
والبا�سق من نخيله 

وعنفوان جباله
وتدفق عذب ميا الفرات

 ..يا خري  اأهوار
و�سهوله.. 
و�سحرائه

وعفة �سباحاته الندية
وبريق الذهب يف خيو �سم�سه

يا �سحر الطيبة اجلنوبية
ونقاوة األفتها

ودفئها 
وفرحها

واأنني ناياتها الوالهة
عند امل�ساءات احلزينة

•••
�سيدي.. 
يا موالي 

يا اأرق اأمنية 

ت���داع���ب 
�سغاف هذي القلوب

واأ�سمى حلم 
سكن يف االأروا�

جمال�س احلب 
لك يف االأفئدة معقودة

يف كل االأفئدة..
وعيون الع�سق ترنو بلهفتها

�سوب مقدمك املبارك
وح�سورك البهي

يربق فيها �سعاع االأمل
فتفر�س لك االأروا اأدميًا

وتنرث القلوب و�سائد
ويظل يغ�ساهما 
حياء التق�سري

•••
�سيدي.. 
يا موالي

اإالم  ي�ستمر الت�سرب؟
وحّتام  ي�ستطيل هذا االنتظار؟
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عن الإمام ال�سادق عليه ال�سالم : اأن هلل حرمًا وه� مكة 
واأن لر�س�ل اهلل حرمًا وه� املدينة األ واإن لأمري امل�ؤمنني 
حرمًا  وه� الك�فة ولنا حرم وه� قم و�ستدفن فيه امراأة من 

ولدي ت�سمى فاطمة من زارها وجبت له اجلنة .
بحار الأن�ار ج48 �س317




